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P O R Z Ą D E K  O B R A D  
XXIX Sesji Rady Gminy Siedlce  
w dniu 24 listopada 2016 roku 

 

1. Otwarcie Sesji; 

2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy; 

3. Informacja Wójta z realizacji uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym; 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Siedlce na 2016 rok; 

5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Siedlce; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

rok 2017 na obszarze Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia 

podatku rolnego na rok 2017; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 

2017 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki tej opłaty; 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019”; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości; 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału we współwłasności; 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części wsi Grabianów w rejonie ulicy Cytrynowej; 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

rzecz PGE Dystrybucja S.A.; 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XVIII/137/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siedlce oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków; 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Siedlce; 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Siedlce; 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę 

Siedlce projektu „Z pasją do nauki - program rozwojowy dla szkół z Gminy Siedlce”; 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Siedlce z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2017; 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siedlce na rok 2017; 

21. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich Sesjach; 

22. Interpelacje i zapytania Radnych;  

23. Wolne wnioski, informacje; 

24. Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Rady  
 
    Elżbieta Łęczycka 

 


