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 P O R Z Ą D E K  O B R A D  
XV Sesji  Rady Gminy Siedlce  
w dniu 30 grudnia 2019 rok 

1. Otwarcie Sesji; 

2. Przyjęcie protokołu z XIV 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  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

Dziennym Domu „Senior+”; 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siedlce w roku 

szkolnym 2019/2020; 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Siedlce na rok 2020; 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlce 

na rok 2020; 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości 

Chodów; 
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Letnia w miejscowości Pruszyn-Pieńki; 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki tej opłaty; 
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w 

przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne; 
15. Podjęcie uchwały określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Siedlce na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg; 

16. 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; 

17. 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; 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu; 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz 

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

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

ITTmedia telecom Marcin Lubelski; 
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2019; 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach, 

 

24. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Siedlce na rok 2020;  
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 Przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

 Przedstawienie opinii stałych Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowej, 

 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach, 

 Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,    

 Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

 

25. Informacje Przewodniczącego Rady; 

26. Wolne wnioski, informacje; 

27. Zamknięcie obrad.                

        
 

       Przewodniczący Rady  
 

           Andrzej Rymuza 
 

 

 

 


