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                         Radni Gminy Czastary 

 

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

(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję II Sesję Rady Gminy Czastary                                                        

w dniu 4 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy w Czastarach                                   

z następującym porządkiem obrad:   

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako 
podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2019. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czastary                

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 
rok.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czastary. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czastary na 2018 r.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody                                 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czastary.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 

pomnika przyrody. 
 

12. Interpelacje i zapytania. 

13. Zamknięcie obrad         
     Przewodniczący Rady Gminy  

    Marek Dudka 
 

Niniejsze zawiadomienie zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia z zakładu 

pracy. 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czastary. 

Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. 

Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.  

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.czastary.pl w zakładce ochrona danych osobowych. 
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