
 

 

 

KI.0002.15.2021  Kozienice, 12.01.2021r. 

 

 P A N  /PANI/ 

 

 _______________________ 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. 374, 567, 568) 

zwołuję XXXI Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 20 stycznia 2021 roku (środa) 

o godzinie 13.30. Sesja będzie prowadzona przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na 

odległość  (zdalny tryb obradowania). 

 

Proponowany  porządek   S e s j i :   

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

3.1 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kozienice na lata 2021-2030; 

3.2 zmian w uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2021; 

3.3 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021r. za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kozienice oraz 

ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na 

które dofinansowanie jest przyznawane; 

3.4 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozienice; 

3.5 wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na 

rozstrzygnięcie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 

15 grudnia 2020r; 



 

 

3.6 uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody; 

3.7 zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kozienice na 

dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych. 

4. Informacja Burmistrza o zgłoszonych roszczeniach z tytułu obniżenia wartości 

nieruchomości oraz naliczenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku 

z uchwaleniem planów miejscowych lub ich zmianą za okres od dnia 02.01.2020 roku do 

dnia 31.12.2020 roku. 

5. Interpelacje i zapytania Radnych. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zamknięcie obrad. 

 

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji. 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

 w Kozienicach 

  

 Rafał Piotr Sucherman 

 

 

 

 

 

 


