
 

 

P O S T A N O W I E N I E   Nr 49/2018 

 

Przewodniczącego Rady Gminy Opatów  

z dnia 23 października 2018r roku 

 

w  sprawie:  terminu i porządku  na sesję Rady Gminy Opatów 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

( t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1875 z późn. zmianami) 

 

z w o ł u j ę 

 

na  dzień  30 października 2018r., o godz. 14
00

 , w budynku po SP Opatów, 

ul. Kościuszki 1   XLIX  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów 

 
z następującym porządkiem obrad: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności  

2. Przedstawienie porządku obrad  

3. Przyjęcie protokołu   z poprzednich   sesji  

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami  

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów  

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. zmian w budżecie na 2018 rok  

b. zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej gminy Opatów na lata 2018-2022   

c. uchwalenia Statutu Gminy w Opatowie 

d.  wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej 

własność  komunalną 

e. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku 

rolnego na obszarze Gminy Opatów 

f. ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej 

g. zmiany załącznika do Uchwały Nr 30/VIII/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, 

określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat złożonych  oświadczeń   

majątkowych. 

 8..Informacja Wójta Gminy na temat złożonych  oświadczeń   majątkowych. 

 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

10. Sprawy bieżące 

 11. Zakończenie XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. 

 
Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990r o samorządzie gminnym  

 ( t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1875 z późn. zmianami) pracodawca obowiązany jest zwolnić 

radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w posiedzeniu 

 

 Ewentualne zmiany do porządku obrad zostaną podane przed rozpoczęciem sesji.  

 

Przewodniczący      

Rady Gminy Opatów 

mgr inż. WITOLD  ŁACNY 
 

  


