
Stary Uścimów, 29.10.2019r.
PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY UŚCIMÓW 

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, że XII sesja Rady Gminy Uścimów, odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 r. (środa)

o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów.

Porządek sesji:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji.
4. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
6. Przyjęcie informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, 

nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych; działaniach 
podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach 
majątkowych.

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.;
2) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok;
3) rozpatrzenia wezwania do usunięcie naruszenia prawa;
4) uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020;
5) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Krasne 

gm. Uścimów stanowiące własność Gminy Uścimów;
6) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Krasne 

gm. Uścimów stanowiące własność Gminy Uścimów;
7) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Krasne 

gm. Uścimów stanowiące własność Gminy Uścimów;
8) zmiany uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego, ustalenia liczby członków i składu osobowego 

Komisji Budżetu, Finansów, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego
9) zmiany uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego, ustalenia liczby członków i składu osobowego 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Sportu i Turystyki;
10) przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Uścimów na lata 2019-2032;
11) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Uścimów dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym 

Uścimowie,
12) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Uścimów.
8. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
9. Odpowiedzi na zapytania, wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie sesji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

    Przewodniczący
           Rady Gminy Uścimów

                    (-) Krzysztof Duklewski


	PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY UŚCIMÓW
	Porządek sesji:

