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 XVII sesję Rady Gminy Piątnica na dzień 30 kwietnia 2020 r. (czwartek).
II. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1200.
III. Rada Gminy obradować będzie w sali Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy, ul. Szkolna 29.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o podpisaniu protokołu Nr XVI/2020 obrad sesji.
3. Informacja o pracy wójta między sesjami.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica;
2) ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
podstawowych i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica;
3) zmian w budżecie Gminy;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy;
5) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica;
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Piątnica w części obrębu geodezyjnego Kisielnica;
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Piątnica w części obrębów geodezyjnych: Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, RakowoCzachy, Rakowo-Boginie, Krzewo.
5. Rozpatrzenie
wniosku Radnej Rady Gminy Piątnica o przesunięcie środków finansowych
w budżecie 2020 i przeznaczenie ich na walkę z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 - podjęcie
uchwały w sprawie przekazania wniosku Radnej Rady Gminy Piątnica z dnia 6 kwietnia 2020 r.
Wójtowi Gminy Piątnica zgodnie z właściwością.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 r.".
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Piątnica za 2019 rok
oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy za 2019 rok oraz przedstawienie
potrzeb w tym zakresie.
10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Piątnica.
11.Informacja z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2019” za rok 2019.

12.Sprawozdanie z działalności instytucji kultury na terenie gminy Piątnica za 2019 r.:
a) Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica;
b) Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.
13.Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica za 2019 r.
14.Informacja o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków gminy
Piątnica.
15.Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica.
16.Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Piątnica od początku kadencji i za
2019 r.
17.Wolne wnioski i informacje.
18.Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber
Ogłoszono, dnia 23 kwietnia 2020 r.

