
RADA GMINY                                                Cielądz, dnia 13 stycznia 2021 roku                                                                                     

     CIELĄDZ                                                                 

K O M U N I K A T 

BR.0012.1.2021 
 

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 19 stycznia 2021 roku, tj. wtorek o godz. 9 
00

 w sali 

konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Cielądzu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji stałych 

Rady Gminy Cielądz. 

 

Tematyka posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów poszczególnych Komisji z poprzedniego ich posiedzenia tj. z dnia                     

2 grudnia 2020 roku. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2021 r. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Rawskiego – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

7. Zaopiniowanie projektu .uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2021 rok. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Cielądz na lata 2021-2024. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na 2021 rok Programu Współpracy 

Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cielądz na lata 2021-2025. 

11. Zaopiniowanie projektu w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

położonych w miejscowości Łaszczyn. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia 

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Cielądz w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś 

Cielądz. 

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów 

Gminy Cielądz. 

17. Przedstawienie i analiza projektów planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2021 rok. 

18. Sprawy różne. 

19. Zamknięcie posiedzenia. 

 

                                                                                   PRZEWODNICZĄCA 

            RADY GMINY 

                                                                                     Małgorzata Rosa 
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