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P O R Z Ą D E K  O B R A D  

XVIII  Sesji  Rady Gminy Siedlce  
w dniu 27 lutego 2020 rok 

 
1. Otwarcie Sesji; 

2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy; 

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy; 

4. Bezpieczeństwo w gminie – zapytania do dzielnicowych; 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2020 rok; 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą 

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodowie; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Siedlce od Skarbu Państwa – 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad gruntów pod drogami o znaczeniu lokalnym 

wybudowanych/przebudowanych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi Nr 2 – 

Skrzyżowanie typu rondo w m. Iganie” oraz „Przebudowa obwodnicy Siedlec w ciągu drogi 

krajowej Nr 2 Warszawa – Terespol” znajdujących się na terenie gminy Siedlce oraz wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania tymi drogami; 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021; 

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

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub studni głębinowych na terenie Gminy Siedlce; 

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

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

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

Żelków-Kolonia; 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Iganie; 

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

PGE Dystrybucja S.A.; 

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

PSG Sp. z o.o.; 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji; 

19. Informacje Przewodniczącego Rady; 

20. Wolne wnioski, informacje; 

21. Zamknięcie obrad.   

        
 

       Przewodniczący Rady  
 

           Andrzej Rymuza 

 


