Celestynów, dnia 19 kwietnia 2021 roku

Zawiadomienie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1990) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Celestynów kadencji 2018/2023 na dzień
29 kwietnia 2021 roku (czwartek), na godz.:17:00. Sesja odbędzie się w hali sportowej
w Celestynowie, ul. prof. Hilarego Koprowskiego 2, 05-430 Celestynów (wjazd od ul. Św.
Kazimierza 55).
Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów;
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2021-2037;
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Celestynowie za 2020 rok;
d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Celestynów na lata 2021-2024;
e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu wchodzącego w skład zasobu Gminy
Celestynów na czas określony;
f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu wchodzącego w skład zasobu Gminy
Celestynów na czas określony;
g) ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości
oznaczonej jako działka ew. nr 883/2 położonej w miejscowości Celestynów, stanowiącej
własność Gminy Celestynów.
3. Przyjęcie Stanowiska w sprawie konieczności zmiany przepisów dotyczących projektowania
i budowy kanałów technologicznych przy drogach gminnych.
4. Przyjęcie Stanowiska w sprawie planowanego przebiegu Obwodnicy Aglomeracji
Warszawskiej (OAW).
5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy Sesjami.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 25 marca 2021 roku.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy: art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.).

