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P O R Z Ą D E K  O B R A D  
V Sesji  Rady Gminy Siedlce  
w dniu 28 lutego 2019 roku 

1. Otwarcie Sesji; 

2. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy; 

3. Bezpieczeństwo w gminie – zapytania do dzielnicowych; 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2019 rok; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie należności pieniężnych, o których dane są przekazywane do Rejestru 

Należności Publicznoprawnych; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia 

inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych 

pobranych od osób fizycznych; 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne 

odpłatności za pobyt w schronisku; 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Siedlce; 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Białki; 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Nowe 

Opole; 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Nowe 

Iganie; 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Stare 

Iganie; 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Stare 

Opole; 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości 

Ujrzanów; 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości 

Ujrzanów; 

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Jaśminowa w miejscowości Żelków-Kolonia; 

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Platynowa w miejscowości Żelków-Kolonia; 

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Siedlce; 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE 

Dystrybucja S.A.; 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z 

o.o.; 

25. Informacje Przewodniczącego Rady; 

26. Wolne wnioski, informacje; 

27. Zamknięcie obrad.                  
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