Przewodniczący Rady Gminy

Konarzyny, dn. 08.09.2020 r.

w Konarzynach

SOK.0002.5.2020

a/a

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję dwunastą sesję VIII
kadencji Rady Gminy w Konarzynach w dniu 16 września 2020 r. (środa) o godz.
1000 w sali GOK w Konarzynach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Gminy w Konarzynach.
4. Wręczenie

nagrody

najlepszemu

absolwentowi

Szkoły

Podstawowej

w Konarzynach w roku szkolnym 2019/2020.
5. Wręczenie zaświadczenia oraz ślubowanie radnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i członków
Komisji

Rolnictwa,

Leśnictwa,

Ochrony

środowiska,

Budżetu,

Gospodarki i Promocji;
b) przyjęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
a nieruchomości te są wykorzystywane jedynie przez część roku;
c) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe;
d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami

komunalnymi i stawki tej opłaty;
e) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;

f) określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
g) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Konarzyny
h) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów;
i) Regulaminu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie
Gminy Konarzyny;
j) Regulaminu udzielania dofinansowania do unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Konarzyny,
k) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Konarzyny do wspólnej realizacji
projektu pn. „Pomorskie żagle wiedzy” planowanego do realizacji w
ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej – wsparcie
dotacyjne

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Pomorskiego na lata 2014-2020, którego Wnioskodawcą będzie Gmina
Konarzyny;
l) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Konarzyny,
m) zmian w budżecie gminy na rok 2020,
n) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy Konarzyny z działalności między sesjami.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy w Konarzynach.
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