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WO. 0002.VIII.43.21   

 OGŁOSZENIE  

               

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./ zwołuję na 

dzień 19 października  2021 r. /tj. wtorek / o godz.1400  w świetlicy wiejskiej                              

w Polańczyku  sesję Rady Gminy Solina  i przedkładam następujący porządek 

obrad:   

                                                                                                                           

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 29 września 2021 r. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:   

 

A – w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Solina”.  

B –  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i stawki 

za pojemnik o określonej pojemności .   

C –  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których znajdują się 

domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.   

D –  w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 

odpadami. 

E – zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Solina.   

F –zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

G – w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „Uzdrowisko Polańczyk” Nr 1/2020 w gminie Solina. 

H –  zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty miejscowej na 

terenie Gminy Solina. 

I – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 

J – zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

dla Powiatu Leskiego.  

6. Wnioski i oświadczenia radnych. 

7. Wolne wnioski i zapytania.   

8.  Zakończenie obrad sesji.        Przewodniczący Rady  

              Władysław Cienki  

      

 
                


