
                                                                                                                        Celestynów, dnia 27 listopada 2012 roku

                                                                                                                       Pan (i) ................................
                                                                                                                       ...........................................
                                                                   

                                                                             Zawiadomienie 

Na podstawie art. 20, ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) - zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Celestynów kadencji 2010/2014 – na dzień 6 grudnia 2012 roku 
(czwartek), na godz. 18:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Celestynów, ul. Regucka 3.

Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów:
1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a)  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,
    b) określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok,
    c) uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
        prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”,
    d) zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie,
    e) nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Celestynów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w
        miejscowości Pogorzel,
    f) oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów,
       (dz.ew. 147/1),
    g) oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Celestynów,
        (dz.ew. 11/7),
    h) upoważnienia Wójta Gminy Celestynów do dysponowania gruntami należącymi do zasobu gminnego na cele 
        budowlane,
    i) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów,
    j) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Celestynów na lata 2012-2020.    
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4. Zapytania Radnych i udzielenie odpowiedzi na zapytania przez Wójta.
5 .Wnioski lub oświadczenia Radnych.
 6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołów z Sesji z dnia  30 sierpnia , 27 września  i 6 listopada 2012 roku.
 8. Zamknięcie obrad.
                                             
                               Zapraszam do udziału w obradach Sesji Rady Gminy.

                                

                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Celestynów 

                                                                                                                          Mirosław Szyda

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy:  art.  25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny 
/ Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./.      
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