
 

 

 
              Rada Gminy Rząśnia  

Rząśnia, dnia 17 kwietnia 2020 roku 

UGO.0002.3.2020.MR  

Pan/i 

...………………………………………………….. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art.  15zzxust.1  
i 2 ustawy z  dnia  2  marca  2020  r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567 i poz. 568) zwołuję XIV sesję VIII kadencji 
Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2020 roku (tj. poniedziałek) o godz. 9:00  

 

Sesja odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – porozumiewania się na odległość 
(zdalny tryb obradowania) według oddzielnych instrukcji przekazanych Radnym, 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 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rząśnia na 2020 rok. 

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 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Rząśni wpisanym do rejestru zabytków. 

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

Rząśnia na lata  2020-2027. 

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

10. Sprawy różne. 

11. 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.) 


