
 

Z A W I A D O M I E N I E 
 

 Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XXI sesję Rady Gminy Stoczek Łukowski    

w dniu 12 lipca 2016 roku (wtorek) o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Gminy            

w Stoczku Łukowskim. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Zmiany w porządku obrad. 

3. Interpelacje i zapytania radnych. 

4. Podjęcie uchwały Nr XXI/ 158 /16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

5.   Podjęcie uchwały Nr XXI/ 159 /16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 

2016 r. 

6. Podjęcie uchwały Nr XXI/ 160 /16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Stoczek Łukowski. 

7. Podjęcie uchwały Nr XXI/ 161 /16 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia 

stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

8. Podjęcie uchwały Nr XXI/162 /16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru 

opłaty w drodze inkasa. 

9. Podjęcie uchwały Nr XXI/163/16 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

10. Podjęcie uchwały Nr XXI/164/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

11. Podjęcie uchwały Nr XXI/165/16 w sprawie rodzajów dodatkowych usług 

świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

12. Podjęcie uchwały Nr XXI/166/16 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/236/05 Rady 

Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia zakładu 

budżetowego o nazwie Zakład Aktywności Zawodowej. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

14. Przyjęcie protokółu z  XX sesji Rady Gminy Stoczek Łukowski. 

15. Wolne wnioski 

16. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stoczek Łukowski 

(-) Witold Dadacz 

 

 

 

 


