
 Porządek XXV Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą 

w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 10:00 

w Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”. 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2020 r. 

5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Solec nad Wisłą z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w 2019 r. 

6. Sprawozdanie z działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej w Solcu  nad Wisłą 

za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

7. Podjęcie uchwał :  

a) Uchwała nr XXV/158/2020 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej 

dla Gminy Solec nad Wisłą za rok 2019”. 

b) Uchwała nr XXV/159/2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej 

przez Koalicję Polska Wolna od 5G. 

c) Uchwała nr XXV/160/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

położonej w Solcu nad Wisłą. 

d) Uchwała nr XXV/161/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Solec nad Wisłą na okres 

99 lat 

e) Uchwała nr XXV/162/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Solec nad 

Wisłą  

f) Uchwała nr XXV/163/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy 

g) Uchwała nr XXIV/164/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości `na okres dłuższy niż 

3 lata  

h) Uchwała nr XXV/165/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Solec nad Wisłą na lata 2020-2027. 

i)  Uchwała nr XXV/166/2020 w sprawie: zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Nr 

XX/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku na rok 2020. 

j)  Uchwała nr XXV/167/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Solec nad Wisłą. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad sesji.  


