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

w dniu 28 stycznia  2021 rok  
 
1. Otwarcie Sesji; 

2. Przyjęcie protokołu z XXVIII 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 2021 rok; 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym 

dotacji celowych z budżetu Gminy Siedlce i sposobu jej rozliczania; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021–2024”; 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych; 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Dolna w miejscowości Nowe Opole; 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żabokliki-Kolonia; 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Brylantowej w 

miejscowości Białki; 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 666/2 we wsi Stare Opole, w gminie Siedlce; 

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

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 uchwalenia planu pracy Rady Gminy Siedlce na 2021 rok; 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlce na 2021 

rok; 

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji; 

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Siedlce; 

23. Informacje Przewodniczącego Rady; 

24. Wolne wnioski, informacje; 

25. Zamknięcie obrad.                

       Przewodniczący Rady  
 

Andrzej Rymuza 
 


