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     CIEL ĄDZ                                                                  

 
K O M U N I K A T 

BR.0012.3.2020 
 

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 10 sierpnia 2020 roku, tj. poniedziałek o godz. 14 00                 
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Cielądzu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji 
Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Cielądz. 

 

Tematyka posiedzenia: 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie przez Komisje protokołu ze wspólnego posiedzenia w dn. 7 lutego 2020 r. oraz                   
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dn. 4 czerwca 2020 r. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2020 rok. 

6. Omówienie Raportu o stanie Gminy Cielądz w 2019 roku. 

7. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, sprawozdania 
finansowego gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Cielądz. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa                        
w Gminie Cielądz, w roku szkolnym 2020/2021. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru 
podatków w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy Cielądz. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
położonych w miejscowości Ossowice.  

12. Zaopiniowanie projektu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany 
przepisów prawa miejscowego.  

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji 
złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G. 

15. Sprawy różne. 

16. Zamknięcie posiedzenia. 

                  PRZEWODNICZĄCA  

             RADY GMINY 

Małgorzata Rosa 


