Urząd Gminy Gniezno
Al.Reymonta 9-11
62-200 Gniezno
Tel: 061 4245750
Fax:061 4245751

NIP:
Regon:
E-mail:
Witryna:

784-15-39-770
000535793
sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
www.urzadgminy.gniezno.pl

OSOP.033.7.2020

Gniezno, dnia 11 lutego 2020 r.
Szanowny Pan
Mariusz Nawrocki
Przewodniczący Rady Gminy Gniezno

Wniosek

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), wnioskuję o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno,
w trybie ustawowym, w sali obrad Urzędu Gminy, Al. Reymonta 9-11.
W załączeniu przedkładam następujący porządek obrad wraz z projektami uchwał:
1. Otwarcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Gniezno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
od dnia 1 września 2019 r.,
b) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach
gminnych, których zarządcą jest Gmina Gniezno,
c) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.,
d) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 r.,
e) uchylenia uchwały nr LIV/363/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Gniezno,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstaną odpady komunalne,
f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty,
g) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej,
i) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno,
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j) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.
Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia powyższych uchwał.

