Przewodniczący Rady Gminy Piątnica
18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 53
tel. 86 216 24 76, fax. 86 218 24 56
OBWIESZCZENIE
Przewodniczący Rady Gminy Piątnica
informuje, że:

I. Zwołał XIII sesję Rady Gminy Piątnica na dzień 27 listopada 2019 r. (środa).
II. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 900.
III. Rada Gminy obradować będzie
w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy,
przy ul. Szkolna 25.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o podpisaniu protokołu Nr XII/2019 obrad sesji.
3. Informacja o pracy wójta między sesjami.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
2) zwolnień w podatku od nieruchomości;
3) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku
rolnego na obszarze gminy na rok podatkowy 2020;
4) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie wnętrza zabytkowego
kościoła w Drozdowie;
5) przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Piątnica;
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031;
7) zmian w budżecie Gminy;
8) przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych;
9) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich
wypłacania;
10) ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom i zwrotu kosztów podróży służbowych;
11) uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2020 rok.
5. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Łomży
i przyjęcie Stanowiska przez Radę Gminy Piątnica w sprawie wygospodarowania w budżecie
gminy środków, aby uczestniczący w sesjach przedstawiciele Izb Rolniczych mogli otrzymywać
diety podobnie, jak sołtysi biorący w nich udział.
6. Informacja na temat funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Piątnica.
7. Zapoznanie z wynikami kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.
Ogłoszono, dnia 20 listopada 2019 r.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber

