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 P O R Z Ą D E K  O B R A D  
XXVI Sesji  Rady Gminy Siedlce  

w dniu 29 października  2020 rok 
 
 

1. Otwarcie Sesji; 

2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy; 

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

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

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 
obowiązujących na terenie Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku 
rolnego na rok 2021; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

rok 2021 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce; 

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

Chodów; 

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

Żelków-Kolonia; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Siedlce w części obrębów geodezyjnych 

Ujrzanów i Białki; 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Słoneczna w miejscowości Błogoszcz; 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub od innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności, 
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej; 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których  nie zamieszkują 
mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej; 

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

PGE Dystrybucja S.A.; 

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

PSG Sp. z o.o.; 

19. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego na 

dofinansowanie zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 3616W Strzała - Borki Siedleckie - 

Przygody”; 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych gminy 

Siedlce; 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Siedlce z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021; 

22. Podjęcie uchwały w sprawie uhonorowania samorządności na terenie gminy Siedlce; 

23. Informacja Wójta Gminy Siedlce o oświadczeniach majątkowych pracowników; 

24. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Siedlce o oświadczeniach majątkowych radnych; 

25. Informacje Przewodniczącego Rady; 

26. Wolne wnioski, informacje; 

27. Zamknięcie obrad.                

       Przewodniczący Rady  
 

Andrzej Rymuza 
 


