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P O R Z Ą D E K  O B R A D  

XVI Sesji  Rady Gminy Siedlce  
w dniu 16 stycznia 2020 rok 

 
1. Otwarcie Sesji; 

2. Przyjęcie protokołu z XV 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 2020 rok; 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Siedlce; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów; 

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

komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy  oraz 

określenia stawki opłaty podwyższonej; 

10. Podjęcie uchwały określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni głębinowych do poboru wody na terenie 

Gminy Siedlce; 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy i dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce; 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Siedlce na 2020 rok; 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlce 

na 2020 rok; 

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

PGE Dystrybucja S.A.; 

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

PSG Sp. z o.o.; 

17. Informacje Przewodniczącego Rady; 

18. Wolne wnioski, informacje; 

19. Zamknięcie obrad.   

        
 

       Przewodniczący Rady  
 

           Andrzej Rymuza 
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