
                                                                                                                                                  

Celestynów, dnia 18 października 2022 roku  

 

Zawiadomienie  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.                                 

z  2022 r.,  poz. 599 z późn. zm.) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Celestynów kadencji 2018/2023 

na dzień 27 października 2022 roku (czwartek), na godz. 17:00. Sesja odbędzie się                                                                                       

na hali sportowej w Celestynowie, ul. prof. Hilarego Koprowskiego 2, 05-430 Celestynów. 

 

Proponowany porządek  obrad Sesji Rady Gminy Celestynów: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji. 

2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

     a) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Celestynów; 

     b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2022-2037; 

     c) nadania nazwy ulicy dla miejscowości Jatne i Ostrowik; 

     d) nadania nazw ulicom w miejscowości Jatne; 

     e) nadania nazw ulicom w miejscowości Jatne; 

     f) zmiany uchwały nr 326/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie   

       nadania nazwy ulicom w miejscowości Glina; 

     g) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Celestynów nieruchomości od spółki   

        Polskie Koleje Państwowe S.A.; 

     h) zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Celestynów na lata     

        2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii,      

        w tym trybu konsultacji; 

     i) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Celestynów w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie   

         Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów, jej utworzenia i nadania statutu;  

     j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu  

       zbiorowego; 

    k) ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu zwracanej za dowóz dziecka      

      niepełnosprawnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy  

      wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo   

     szkoły ponadpodstawowej. 

3. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy Sesjami.  

4. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.  

5. Sprawy różne.  

6. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 29 września 2022 roku. 

7. Zamknięcie obrad.    

                                              
 

 

                                                    Przewodniczący Rady Gminy Celestynów 

 

                                               Romuald Ziętala 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy: art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z  2022 r.,  poz. 599 z późn. zm.) 


