
Magnuszew, dnia 08.03.2021 r. 

RG.0002.32.2021 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  zwołuję na dzień 15 marca 2021 r. na godz. 1400  XXXII 

Sesję Rady Gminy Magnuszew. Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, 

z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.  

Proponowany porządek: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

4. Informacja Wójta Gminy o realizacji bieżących zadań. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

5.1. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Magnuszew; 

5.2. zasad korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

zlokalizowanego w Magnuszewie przy ul. Partyzantów; 

5.3. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Magnuszew 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości 

odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez 

właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

5.4. przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020; 



5.5. zmiany uchwały nr VII/107/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej i organizacyjnej jednostkom 

organizacyjnym Gminy Magnuszew, zaliczanym do sektora finansów publicznych; 

5.6. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 4 lat; 

5.7. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 

5.8. rozpatrzenia petycji – listu otwartego z dnia 02.01.2021 r. w sprawie organizacji 

szczepień przeciwko COVID -19; 

5.9. rozpatrzenia petycji w sprawie organizacji szczepień  przeciwko wirusowi SARS-

CoV-2  

5.10. powołania Komisji Budżetu i Finansów; 

5.11. powołania Zdrowia i Opieki Społecznej.  

5.12. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

5.13. powołania Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury. 

5.14. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021.  

5.15. określenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki     

pomocniczej Gminy przysługuje dieta; 

5.16. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku; 

5.17. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021 

- 2029. 

5.18. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021. 

6. Przedstawienie pisma Pani R. Z-G i przyjęcie stanowiska w sprawie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków 

7. Wolne wnioski i informacje. 

8. Zamknięcie obrad.  

 


