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Rada Gminy 

 Rząśnia 

Rząśnia, dnia 21 listopada 2019 roku 

UGO.0002.9.2019.MR  

Pan/i 

...………………………………………………….. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XI sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która 
odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 roku (tj. piątek) o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
pokój nr 15, z następującym proponowanym porządkiem obrad:  

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Odczytanie porządku obrad. 

3. Informacja na temat protokołu ostatniej sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Wójta Gminy z działań od ostatniej sesji. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od 

nieruchomości w gminie Rząśnia na 2020 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych w gminie Rząśnia na 2020 rok. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na 2020 rok w gminie Rząśnia. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok w gminie Rząśnia. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowej w miejscowości Rząśnia. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości 

gruntowej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Biała. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Stróża. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnia. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla działań mających na celu 

budowę „Odkrywki Złoczew”. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rząśnia na lata  2019-2026. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie  zmiany  Budżetu Gminy  Rząśnia na rok 2019. 

16. Sprawy różne. 

17. Zakończenie posiedzenia.  

 

  

 

Podstawa prawna do zwolnienia od pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 


