10 listopada 2020

Zawiadomienie XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Adamów
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję na dzień 13 listopada 2020 r. /piątek/ na godzinę 900 w Zespole
Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie (łącznik) XXV nadzwyczajną sesję Rady Gminy
Adamów z następującym porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.
5. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za rok szkolny
2019/2020.
6. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby
zobowiązane do ich złożenia
7. Podjęcie uchwał:
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Adamów na 2020 r.,
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Adamów”,
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów,
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy,
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy
nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności,
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na
2021 r.,
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.
8. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Anna Bartosiewicz

