
 

 

O G Ł O S Z E N I E  

 

 Informuję, że w dniu 29 listopada 2022 r. o godzinie 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy 

w Siemieniu odbędzie się XXVI Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Siemień. 

 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie. 

2. Sprawy organizacyjne: 

a) stwierdzenie quorum,  

b) przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. 

4. Przedstawienie informacji o analizie oświadczeń majątkowych za rok 2021. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy i Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z prac  

od ostatniej sesji.  

6. Zmiany w budżecie gminy na rok 2022. Dyskusja  i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

7. Omówienie i podjęcie przez Radę Gminy uchwał: 

1) w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Siemień z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023r.; 

2) w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia 

podatku leśnego na 2023 rok; 

3) w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów; 

4) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku 

rolnego na 2023 rok; 

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 

terenie gminy Siemień na rok 2023; 

6) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących na terenie gminy Siemień na rok 2023; 
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7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, dzierżawy oraz 

użyczenia na okres do 3 lat, po umowach zawartych na czas oznaczony pomiędzy tymi 

samymi stronami i w stosunku do tej samej nieruchomości; 

8) w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu 

zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców; 

9) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek Szlachecki; 

10) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Tulnicka; 

11) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siemień; 

12) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tulniki. 

8. Wolne wnioski, stanowiska i dyskusja. 

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.  

10. Zamknięcie obrad. 

 

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy Siemień 
 /-/ 

Janusz Wójcik 
 

 


