
Pęczniew, 14.11.2019 r. 

 

XI SESJA RADY GMINY PĘCZNIEW 

INFORMACJA 

Zapraszamy na obrady XI sesji Rady Gminy Pęczniew 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XI sesję Rady Gminy Pęczniew w dniu 21.11.2019 roku 

(tj. czwartek) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pęczniewie, ul. Główna 

10/12, 99-235 Pęczniew. 

PORZĄDEK OBRAD 

XI sesji Rady Gminy Pęczniew 

1. Otwarcie XI sesji Rady Gminy Pęczniew. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Pęczniew. 

5. Opinia zbiorcza Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pęczniew. 

6. Omówienie założeń do projektu budżetu na 2020 rok.  

7. Podjęcie 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.  



8. Wolne wnioski i sprawy różne. 

9. Zamknięcie XI sesji Rady Gminy Pęczniew. 

Transmisja obrad XI Sesji Rady Gminy Pęczniew i archiwalny zapis obrazu i dźwięku  

z obrad będzie udostępniony pod adresem: http://peczniew.pl/index.php/80-

aktualnosci/941-rada-gminy-peczniew. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew  

 

/-/ Jerzy Zych  
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