
 

 

 
              Rada Gminy Rząśnia  

Rząśnia, dnia 20 grudnia 2019 roku 

UGO.0002.10.2019.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 XII sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która 
odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 roku (tj. poniedziałek) o godz. 10:00 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 ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Rząśnia na rok szkolny 2019/2020 r. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowej grupy odbiorców 

usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na 2020 rok. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji ze środków publicznych  

z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie niektórych świadczeń gwarantowanych na 

terenie Gminy Rząśnia. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/18/2018 Rady Gminy Rząśnia 

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Rząśnia do konkursu  

o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport 

niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na 

przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności na 

terenie Gminy Rząśnia”. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/213/2017 Rady Gminy 

Rząśnia z dnia 14 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie gminy Rząśnia, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rząśnia oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/245/2018 

Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 stycznia 2018 r. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa. 

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

Rząśnia na lata  2019-2027. 

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

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia  

na lata  2020-2027. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie  Budżetu Gminy  Rząśnia na rok 2020. 

15. Sprawy różne. 

16. 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.) 


