
RADA GMINY 

   CEGŁÓW 

ul. Kościuszki 4 
05-319 Cegłów 

Cegłów 2014.08….. 

AO.0002.XLVI.2014 

ZAWIADOMIENIE 

 

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

(Dz. U. z 2011 r. nr 142 poz. 1591 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz § 26 i § 27 Statutu Gminy 

Cegłów – Uchwała Rady Gminy nr XXX/206/12 i Nr XXXIV/265/13 (Dz. U. Woj. Maz. z 

2013 r. poz.7376 i poz. 7379), zwołuję XLVI zwyczajną sesję Rady Gminy Cegłów w dniu  

28 sierpnia 2014r. o godz. 1500  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cegłowie. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o wyłożeniu protokołów z XLIV zwyczajnej i XLV nadzwyczajnej sesji 

Rady Gminy Cegłów. 

4. Informacja Wójta o realizacji zadań bieżących, 

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy o pracach w okresie 

międzysesyjnym, 

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o przeprowadzonych kontrolach za I 

półrocze 2014r., 

7. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2014r, 

2) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XLII/353/14 w sprawie 

określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w 2014r., 

3) sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na 

stanowiskach kierowniczych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Cegłów 

4) w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Cegłów w 

procedurze przygotowania nieruchomości położonej w miejscowości Cegłów, 

stanowiącej własność komunalną Gminy Cegłów, do podziału i sprzedaży. 

5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

położonej w miejscowości Wólka Wiciejowska, stanowiącej własność komunalną 

Gminy Cegłów, 

6) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa 

Cegłów w sprawie podziału sołectwa, 

7) w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Cegłów w 

procedurze przygotowania nieruchomości położonej w miejscowości Podciernie, 

stanowiącej własność komunalną Gminy Cegłów, do podziału i wydzierżawienia. 



8. Interpelacje i zapytania. 

9. Sprawy bieżące. 

10. Przyjęcie protokołów z XLIV zwyczajnej i XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 

Cegłów. 

11.  Zamknięcie obrad. 
 


