
P O S T A N O W I E N I E   Nr  23/2020 

Przewodniczącego Rady Gminy Opatów  z dnia 1 grudnia 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 2020 r. poz. 713.) 

 

z w o ł u j ę 

na  dzień  9 grudnia  2020r., o godz. 14
00

 , w sali budynku   

przy  ul. Kościuszki 1  w Opatowie 

XXIII  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów 

 

z proponowanym  porządkiem obrad: 

 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołów.  

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności między sesjami.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia trybu pracy nad projektem uchwały 

budżetowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Opatów 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych gminy Opatów na lata 2021-2026 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyznaczenia Aglomeracji Opatów 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 

opłaty. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Opatów 

13. Podjęcie uchwały w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Opatów zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 



14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym  

15. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania 

zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Opatów 

16. Podjęcie uchwały w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

17. 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 

18. Wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

19.  Sprawy bieżące. 

20.  Zakończenie  XXIII 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 2020 r. poz. 713..)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  
 

 


