
RADA GMINY 

   CEGŁÓW 

ul. Kościuszki 4 
05-319 Cegłów 

Cegłów 2014.10.21 

AO.0002.XLVIII.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 XLVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Cegłów w dniu 

30 października 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 protokołu z XLVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Cegłów. 

4. Informacja Wójta o realizacji zadań bieżących, 

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy o pracach w okresie 

międzysesyjnym, 

6. Informacja Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie – 

P. Artura Dąbrowskiego dotycząca realizacji wspólnych działań  współpracy z Gminą 

Cegłów, 

7. Informacja Wójta Gminy Cegłów o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2013/2014, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w 

placówkach oświatowych na terenie Gminy Cegłów 

8. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych za 2013 rok. 

9. Informacja w sprawie realizacji (ściągalności) dochodów własnych Gminy z 

uwzględnieniem ulg i umorzeń w 2014 r, 

10. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 

2014-2024, 

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

3) w sprawie w sprawie obniżenia ceny 1q żyta do opodatkowania podatkiem rolnym 

gruntów rolnych na terenie Gminy Cegłów w roku 2015, 

4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w 

tym podatku na terenie Gminy Cegłów w roku 2015, 

5) w sprawie określenia w roku 2015 na terenie gminy Cegłów wysokości stawek 

podatku od środków transportowych, 

6) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/ 391 /14 w sprawie przedłużenia czasu 

obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę na 

terenie Gminy Cegłów, 



7) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/ 392 /14 w sprawie przedłużenia czasu 

obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na 

terenie  Gminy Cegłów, 

8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu publicznego 

nieruchomości położonej w miejscowości Cegłów, stanowiącej własność Gminy 

Cegłów, 

9) w sprawie podziału sołectwa Cegłów na dwa odrębne sołectwa Cegłów 1 i 

Cegłów 2, 

10) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości 

położonej w miejscowości Podciernie, stanowiącej własność komunalną Gminy 

Cegłów 

 

11. Interpelacje i zapytania. 

12. Sprawy bieżące. 

13. Przyjęcie protokołu XLVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Cegłów. 

14.  Zamknięcie obrad. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

(-) mgr inż. Teodora Wójcik 


