
Pęczniew, 14.11. 2019 r. 

 

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I ROLNICTWA  

RADY GMINY PĘCZNIEW 

 

Zapraszamy na IX posiedzenie komisji rozwoju gospodarczego i rolnictwa  

Rady Gminy Pęczniew. 

INFORMACJA 

Na podstawie § 41 ust. 1 Statutu Gminy Pęczniew (uchwała nr XLV/285/2018 Rady 

Gminy Pęczniew z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Pęczniew) zwołuję  

IX posiedzenie komisji rozwoju gospodarczego i rolnictwa Rady Gminy Pęczniew w dniu 

19.11.2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 1100  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pęczniew,  

ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew.  

PORZĄDEK POSIEDZENIA 

1. Otwarcie IX posiedzenia komisji rozwoju gospodarczego i rolnictwa. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

4. Omówienie założeń do projektu budżetu na 2020 rok.  

5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

a) Dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2019 rok. 

b) Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pęczniew na lata 2019-2032. 

c) Przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pęczniew z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. 

d) Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych 

warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Pęczniew. 

e) Ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, 

uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych 

organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

f) Wystąpienia Gminy Pęczniew ze stowarzyszenia pn. „Regionalna Organizacja 

Turystyczna Województwa Łódzkiego”. 

g) Zgody na sprzedaż nieruchomości. 

h) Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

i) Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 



j) Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na obszarze gminy Pęczniew na rok 2020.  

6. Informacja w sprawie podatku leśnego w 2020 roku. 

7. Wolne wnioski i sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad IX posiedzenia komisji rozwoju gospodarczego i rolnictwa Rady 

Gminy Pęczniew. 

 

Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego i rolnictwa 

/-/ Mirosław Pełczyński 

 


