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 P O R Z Ą D E K  O B R A D  
XXIV Sesji  Rady Gminy Siedlce  

w dniu 27 sierpnia 2020 rok 
 
 

1. Otwarcie Sesji; 

2. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela oraz stypendiów dla 

uczniów; 

3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy; 

4. Przyjęcie protokołu z XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy; 

5. Informacja Wójta z realizacji uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego na 

dofinasowanie zadania pn. ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W Strzała – Borki 

Siedleckie – Przygody na odcinku Strzała – Purzec”; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego na 

dofinasowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3616W Strzała – Borki Siedleckie – 

Przygody na odcinku Strzała –Purzec”; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego na 

dofinasowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna 

w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W”; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego na 

dofinasowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Golice na skrzyżowaniu dróg 

powiatowych nr 3617W i 3632W”; 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2020 rok; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce; 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siedlce na rok 

szkolny 2020/2021; 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 

Gmin wchodzących w skład aglomeracji Siedlce przy realizacji zadania polegającego na 

wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Siedlce; 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości 

Purzec; 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości 

Ujrzanów; 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

położonej w miejscowości Ujrzanów; 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Porzeczkowa w miejscowości Grabianów; 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/231/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siedlce oraz warunków i 

zasad korzystania z tych przystanków; 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz 

PGE Dystrybucja S.A.; 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz 

PSG Sp. z o.o.; 

21. Informacje Przewodniczącego Rady; 

22. Wolne wnioski, informacje; 

23. Zamknięcie obrad.                

       Przewodniczący Rady  
 

Andrzej Rymuza 
 


