
RADA GMINY                                             Cielądz, dnia 21 listopada 2022 r.                                                                                   
      CIELĄDZ                                                                 

K O M U N I K A T 
 
 

BR.0012.7.2022 
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2022 roku, tj. środa o godz. 13:00                        

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. 

4. Przedstawienie informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2021/2022. 

5. Przedstawienie projektu budżetu gminy na 2023 rok - opracowanie wniosków oraz opinii 
poszczególnych komisji o projekcie budżetu. 

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

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na 2023 rok Programu współpracy 
Gminy Cielądz  z organizacjami pozarządowymi. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze 
Gminy Cielądz przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2023 rok. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku                         
od nieruchomości. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku                            
od środków transportowych. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia 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. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/192/21 Rady Gminy 
Cielądz z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Cielądz. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 



15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 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. 

16. Informacja z realizacji potrzeb inwestycyjnych w szkołach i placówkach opieki zdrowotnej. 

17. Sprawy różne. 

18. Zamknięcie posiedzenia. 

                              
Przewodnicząca Rady Gminy 
 
          Małgorzata Rosa 

         


		2022-11-21T09:06:53+0100




