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 P O R Z Ą D E K  O B R A D  

XIV Sesji  Rady Gminy Siedlce  
w dniu 28 l istopada 2019 rok 

 
1. Otwarcie Sesji; 

2. Przyjęcie protokołu z XIII 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 zmiany Uchwały Nr XXX/262/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudn ia 
2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Siedlce; 

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Siedlce z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020; 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie 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; 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi; 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 
obowiązujących na terenie Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku; 

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego 
na rok; 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 
2020 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce; 

 

14. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości 
Chodów; 

 

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

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Łukowska w miejscowości Białki; 

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie  zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. Ignacego 
Prądzyńskiego w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego; 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w 
Zespole Oświatowym w Pruszynie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego; 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, 
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Siedlce przez osoby prawne 
inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia opłaty za pobyt dzieci i wyżywienie w żłobkach prowadzonych 
przez Gminę Siedlce; 

 

21. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Nowe Iganie, Nowe Opole, Opole- Świerczyna, 
Rakowiec, Stare Iganie, Stare Opole, Wołyńce-Kolonia, Wołyńce, Żelków-Kolonia, Grabianów, Białki, 
Ujrzanów i Joachimów; 
 

22. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Żytnia, Chodów, Strzała, Purzec, Jagodnia, Topórek, 
Żabokliki, Żabokliki-Kolonia, Golice, Golice-Kolonia, Wólka Leśna, Błogoszcz, Pruszynek, Pruszyn, 
Pruszyn Pieńki, Stok Lacki, Stok Lacki- Folwark, Pustki, Biel, Grubale i Osiny; 

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy Siedlce w części obrębów geodezyjnych Białki, Błogoszcz, Chodów, 
Grabianów, Nowe Iganie, Nowe Opole, Ostrówek, Pruszyn, Pruszynek, Rakowiec, Stare Iganie, Stare 
Opole, Ujrzanów, Wołyńce, Wołyńce Kolonia, Żelków Kolonia; 

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy Siedlce w części obrębów geodezyjnych Biel, Grubale, Osiny, Pruszyn, 
Pruszyn Pieńki, Pustki, Stok Lacki, Stok Lacki Folwark, Ujrzanów, Żabokliki Kolonia; 

 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy Siedlce w części obrębów geodezyjnych Chodów, Golice, Golice 
Kolonia, Jagodnia, Nowe Opole, Opole Świerczyna, Ostrówek, Purzec, Strzała, Topórek, Żabokliki, 
Żabokliki Kolonia, Żytnia; 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy Siedlce w części obrębu geodezyjnego Stok Lacki Folwark; 

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy Siedlce w części obrębu geodezyjnego Wołyńce; 

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy Siedlce w części obrębów geodezyjnych Nowe Iganie, Pruszyn Pieńki, 
Pruszynek, Ujrzanów, Żelków Kolonia; 
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29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy Siedlce w części obrębów geodezyjnych Stok Lacki i Żelków Kolonia; 

 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE 
Dystrybucja S.A.; 

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z 
o.o.; 

 

32. Informacje Przewodniczącego Rady; 

33. Wolne wnioski, informacje; 

34. Zamknięcie obrad.                

        
 

       Wiceprzewodnicząca Rady  
 

       Bogusława Gorzała 
 

 

 

 


