
 
 

Działając 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 z  późn. zm.) zapraszam na XXX Sesję Rady Gminy Cielądz                     

z następującym 

 

porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Cielądz. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług     

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty                            

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Cielądz. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty                                 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości pozbywających się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu za 

okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.  

14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy za rok 2012.  

15. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz za 2012 rok. 



16. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz za 2012 rok. 

17. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Cielądz 

za 2012 rok. 

18. Interpelacje.  

19. Wolne wnioski. 

20. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy.  

 

Sesja odbędzie się w dniu 11 marca 2013 roku, tj. (poniedziałek) o godz. 09:00                          

w świetlicy Urzędu Gminy Cielądz. 


