
Pęczniew, dn.18.11.2020 r. 

 
 

XXIV SESJA RADY GMINY PĘCZNIEW 

 

INFORMACJA 

 

Zapraszamy na obrady XXIV sesji Rady Gminy Pęczniew 

 

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

(Dz. U. z 2020r., poz. 713 i 1378) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Pęczniew w dniu 

24.11.2020r.       (tj. wtorek ) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pęczniewie, 

ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew. 

PORZĄDEK OBRAD 

XXIV sesji Rady Gminy Pęczniew 

 

 

1. Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy Pęczniew. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Pęczniew. 

5. Opinia zbiorcza Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pęczniew. 

6. Podjęcie Uchwał w sprawie: 

a) dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na rok 2020; 

b) Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęczniew 

na lata 2020-2035; 

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 2021”; 

d) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy 

lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe; 

f) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na 

której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki tej opłaty; 

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 2021; 

k) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Pęczniew na rok 2021; 

l) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 



szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat jak 

również trybu ich pobierania. 

7. Wolne wnioski i sprawy różne. 

8. Zamknięcie XXIV sesji Rady Gminy Pęczniew. 

 

Transmisja obrad XXIV 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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