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                   Proponowany porządek obrad 

XVIII Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka 

w dniu 30 maja  2016 roku ( poniedziałek ) 

sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka 

Godzina 16.00 

1. Sprawy regulaminowe 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

b) przyjęcie porządku obrad sesji 

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

2. Uroczyste ślubowanie nowo wybranych sołtysów. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Interpelacje i wnioski radnych. 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski. 

7. Informacje Przewodniczących komisji stałych rady gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 

8. Deklaracje i oświadczenia Rady Gminy w sprawie: 

a) nabycia części działki nr 528/2 w miejscowości Rokity.  

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 170; 

b) zmiany uchwały nr XXXV/392/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 maja 2014 roku                   

w sprawie Statutu Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 171; 

c) zmiany uchwały nr II/17/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2014 roku                   

w sprawie wysokości i ustanowienia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta wg druku 

nr 172; 

d) zmiany uchwały nr XII/98/2015 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 listopada 2015 r. 

dotyczącej opłaty targowej wg druku nr 173; 

e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, 

części nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid.248, obręb rokity z przeznaczeniem pod stację 

bazową sieci telefonii komórkowej wg druku nr 174; 

f) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Czarna Dąbrówka położonej w Dębach obręb Otnoga  wg druku nr 175; 

g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Czarna Dąbrówka położonej w Dębach obręb Otnoga wg druku nr 176; 
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h) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Czarna Dąbrówka położonej w Dębach na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej wg druku nr 177; 

i) zmian w budżecie gminy na 2016 rok wg druku nr 178; 

j) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2016 – 

2024 wg druku nr 179; 

k) aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Czarna Dąbrówka na lata 2016-2022 zatwierdzonej 

uchwałą nr 2/2016 Zebrania Wiejskiego z dnia 19 maja 2016 roku wg druku nr 180; 

l) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek nr 73 i nr 74 w obrębie Kleszczyniec Gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 181; 

m) zmiany uchwały Nr III/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczącej metody wyboru ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty wg druku nr 182. 

9. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy. 


