RADA GMINY REGNÓV
96 - 232Regn
woj. lod1.· ·

Regnów, 06.03.2020 r.
Pan/Pani

Nasz znak: Or.0002.02.2020
Na podstawie art. 20 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn.zm.) zawiadamiam o XIV Sesji Rady Gminy Regnów, która
odbędzie się 16 marca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy

Regnów z następującym

PORZĄDKIEM

OBRAD:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XIV Sesji Rady Gminy Regnów.
3. Protokół z poprzedniej sesji Nr Xlll/2019 z dnia 30 stycznia 2020 roku.
4. Podsumowanie realizacji inwestycji w Szpitalu św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w 2019
roku oraz przedstawienie planów i założeń na rok bieżący.

5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2019rok.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkotach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

7. Sprawozdanie z realizacj i zadań w zakresie wspierania rodziny w 2019 r. oraz
przedstawienie potrzeb w tym zakresie.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2019.

9. Podjęcie uchwał dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) w

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi i określenia stawki tej
gospodarowanie

odpadami

opłaty

komunalnymi

oraz zwolnienia w części

właścicieli

nieruchomości

z opłaty za

zabudowanych

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym;
2) w sprawie ustalenia term inu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Regnów
10. Podjęcie u chwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Regnów

na lata 2020 - 2022

11. Podjęcie uchwały funduszu sołeckiego.

Transmisja z obrad Rady Gminy Regnów transmitowana będzie na stronie internetowej:
https:1/crv.pl/transmisia.php?woiewodztwo=lodzkie&rada=rada gminy reqnow
a archiwalny zapis obrazu i dźwię ku z obrad Rady Gminy udostę pniony zostanie na stronie internetowej:
https:llwww.bip.ugregnow.pl/390,transmisie-z-ses/i-radv·qminv.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia„ Programu zapobiegania bezdomności zwierząt
domowych na terenie gminy Regnów" .

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Regnów na 2020 rok.

15. Przedstawienie planów pracy Komisji Budżetu i Komisj i Społecznej na 2020 rok.
16. Przedstawienie harmonogramu pracy Rady Gminy Regnów na 2020 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

18. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy.

19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy Regnów.
Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.
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Slmromir Dudek
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