
                                                                                                           Celestynów, dnia  16 kwietnia  2013 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 XXIX  Sesję Rady Gminy Celestynów kadencji 2010/2014 – na dzień 25 

kwietnia 2013 (czwartek), na godz. 18:00. 

Sesja odbędzie się budynku OSP w Regucie, Plac Św. Floriana 1, 05-430 Celestynów. 

Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów: 

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji. 

2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

     a) zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok, 

     b) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów na lata 2013-2022, 

     c) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki,  

     d) oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy  

         Celestynów, 

     e) nabycia do zasobu nieruchomości  Gminy Celestynów prawa własności  nieruchomości gruntowej  

         położonej  w miejscowości Glina, 

     f) nadania nazwy ulicy, 

     g) zmiany  regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr 193/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 20   

       kwietnia  2009  r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe      

       warunki przyznawania i  wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za  

       wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 

       innych składników wynagrodzenia  wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i  

       wypłacania wynagrodzenia za godziny   ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także  

       wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania  i wypłacania dodatku mieszkaniowego, 

    h) zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie, 

    i) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na  

      prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  



     ciekłych, 

    j) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

       prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk 

      dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy  

      Celestynów, 

  k) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  

     opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

    oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich  

    pobierania, 

  l) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla gminy Celestynów.   

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 26 marca 2013 roku i 10 kwietnia 2013 roku. 

 8. Zamknięcie obrad. 

                                              

                               Zapraszam do udziału w obradach Sesji Rady Gminy. 

 

                         

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Celestynów  

 

                                                                                                                          Romuald Ziętala  

 

 

 

 

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy:  art.  25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminny  / Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./.       

 


