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Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym       

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z  późn. zm.) zapraszam na V Sesję Rady Gminy Cielądz                     

z następującym 

porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr IV/15 z Sesji Rady Gminy z dn. 19.01.2015 r.  

4. Informacja o sytuacji podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami           

w miejscowości Ossowice. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Cielądzu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/03 Rady Gminy Cielądz z dnia 28 lutego 

2003 roku w sprawie przystąpienia Gminy Cielądz do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 

Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawicieli Gminy Cielądz w Samorządowym 

Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie 

Gminy Cielądz. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzenie ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych  na terenie Gminy Cielądz. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Cielądz. 

13. 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. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w formie inkasa od osób fizycznych podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie gminy Cielądz.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Cielądz wniesioną 

przez Prokuratora Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.  
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17. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady 

Gminy.   

18. Interpelacje.  

19. Wolne wnioski. 

20. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy.  

 

 

Sesja odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 roku, tj. (piątek) o godz. 10:00                                   

w świetlicy Urzędu Gminy Cielądz. 

 


