
                                                                                                   Celestynów, dnia 10 lutego 2021 roku 

                                                            Zawiadomienie  

Na   podstawie  art. 20  ust. 3  ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz  § 7  ust. 6  Statutu  Gminy  Celestynów  

przyjętego   uchwałą  Nr  24/03  Rady  Gminy  Celestynów  z  dnia  8  lipca  2003 r.          

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 243, poz. 6401) - zwołuję  XII  Sesję  Nadzwyczajną  Rady  Gminy  

Celestynów kadencji  2018 - 2023 na dzień: 15 lutego 2021 roku (poniedziałek), 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.    Rozpatrzenie projektu uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Celestynów; 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2021-2037; 

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Celestynów na czas określony; 

d) rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2; 

e) przyjęcia „Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji celowych z 

budżetu Gminy Celestynów, na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach 

jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium 

sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach działań Gminy 

Celestynów skoncentrowanych wokół idei "Gmina z dobrym klimatem"; 

f) przyjęcia ,,Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji celowych z 

budżetu Gminy Celestynów, na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na 

zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach działań Gminy Celestynów 

skoncentrowanych wokół idei  ,,Gmina z dobrym klimatem’’. 

3. Zamknięcie obrad. 

                                            Zapraszam do udziału w obradach Sesji Rady Gminy.       

 

                                                                                          

                                                                                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.).    


