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Proponowany porządek
XXXII Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka
w dniu 7 lutego 2022 roku ( poniedziałek )
sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka
Godzina 15.15
1.

Sprawy regulaminowe

a)

otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

b)

przyjęcie porządku obrad sesji

c)

przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2.

Informacje przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o pracy w okresie

międzysesyjnym.
3.

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok.

4.

Podjęcie uchwał w sprawie:

1)

przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna Dąbrówka na lata

2022 - 2025 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku wg druku nr 370;.
2)

zmiany uchwały Nr XXVII/324/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 września

2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy i ustalenia sposobu
obliczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości;
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki
tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do
zbierania odpadów komunalnych oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

właścicieli

nieruchomości

zabudowanych

budynkami

mieszkalnymi

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym wg druku nr 389;
3)

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej wg druku nr 390;
4)

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nożyno na lata 2022-2029.wg druku nr 391;

5)

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokity na lata 2022-2029.wg druku nr 392;

6)

przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2022 rok wg

druku nr 393;
7)

uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2022 rok i sposobu

jego realizacji wg druku nr 394;

8)

zmian w budżecie gminy na 2022 rok wg druku nr 395;

9)

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na

lata 2022 – 2036 wg druku nr 396.
5.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

a)

przedstawienie informacji o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych;

b)

pozostałe informacje.

6.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

7.

Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.

8.

Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.

9.

Odpowiedzi Wójta na zapytania i wolne wnioski.

10.

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021 poz.1372) –
pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w
pracach organów gminy
Ze względu na obowiązujące zasady bezpieczeństwa przypominamy o obowiązku stosowania przez uczestników
sesji środków ochrony osobistej – maseczek oraz dezynfekcji rąk przed wejściem na teren GCKiB.

