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Nr  RG.0002.4.2020 
 
 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) zwołuję na dzień  8 grudnia 2020 r. (wtorek) na godz. 1000 

XVII Sesję Rady Gminy Świedziebnia, która odbędzie się w sali posiedzeń nr 10 Urzędu Gminy 
Świedziebnia, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie  sesji: 
a) stwierdzenie quorum 
b) przyjęcie porządku obrad 

2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy. 
3. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/65/2019 Rady Gminy 

Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 
2020 rok. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Świedziebnia na lata 2020-2029. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.  
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień w tym podatku. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Świedziebnia. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy 
Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2021. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2027. 

14. Inne sprawy. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
           Z poważaniem 
          
                 Przewodniczący Rady 
                 (-) Jarosław Cyrankowski 


