
P O S T A N O W I E N I E   Nr  19/2020 
 

Przewodniczącego Rady Gminy Opatów  z dnia  11 maja  2020 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 (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 

 

z w o ł u j ę 

na  dzień  21 maja  2020r., o godz. 14
00

 , w sali budynku   

przy  ul. Kościuszki 1  w Opatowie 

XIX  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów 

 

z proponowanym  porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności  

2. Przedstawienie porządku obrad  

3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej   sesji   

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej  na 2020r 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

Opatów  na lata 2020-2028 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania   przestrzennego obszarów położonych w gminie Opatów 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości,  stanowiącej własność Gminy Opatów, 

użytkownikowi  wieczystemu 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym 

nieruchomości,  stanowiącej własność Gminy Opatów 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami   komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

na których  zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji  

za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  przedłużenia terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości 

12 Wolne wnioski radnych i sołtysów 

13 . Sprawy bieżące  

14. Zakończenie XIX  zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów  

 
Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)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 

MIROSŁAW SZEWCZUK  


