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                                                                          Wszyscy 
 

   Informuję, iż w dniu  29 listopada 2022 r. o godz. 9
00

 w Sali Narad Urzędu Gminy 

Rossosz odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Rossosz z następującym porządkiem 

obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum, 

2) przyjęcie protokołu z poprzednich obrad. 

3. Przedstawienie przez Wójta informacji o działalności organu wykonawczego       

     Gminy Rossosz od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego: 

1)  wystąpienie Wójta Gminy, 

2)  dyskusja w sprawie sprawozdania. 

4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  

      przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 r.: 

     1) przedstawienie projektu uchwały, 

     2) dyskusja w sprawie przedstawionego projektu, 

     3) przedłożenie uchwały pod głosowanie. 

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie  obniżenia średniej ceny sprzedaży 

drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2023 r.: 

      1) przedstawienie projektu uchwały, 

      2) dyskusja w sprawie przedstawionego projektu, 

      3) przedłożenie uchwały pod głosowanie. 

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rossosz: 

       1) przedstawienie projektu uchwały, 

     2) dyskusja w sprawie przedstawionego projektu, 

     3) przedłożenie uchwały pod głosowanie. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych  

stawek podatku od środków transportowych: 

     1) przedstawienie projektu uchwały, 

     2) dyskusja w sprawie przedstawionego projektu, 

     3) przedłożenie uchwały pod głosowanie. 

8.   Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  

      Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz: 

1) przedstawienie projektu uchwały, 

       2) dyskusja w sprawie przedstawionego projektu, 

3) przedłożenie uchwały pod głosowanie.   

9.   Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu  

      pojazdu służącego do przewozu przez rodziców dzieci, młodzieży i uczniów  



      z niepełnosprawnością do placówek oświatowych zamieszkałych na terenie  

      Gminy Rossosz 

   1) przedstawienie projektu uchwały, 

   2) dyskusja w sprawie przedstawionego projektu, 

   3) przedłożenie uchwały pod głosowanie 

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  

     do spółki SIM Południowe Podlaskie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

   1) przedstawienie projektu uchwały, 

   2) dyskusja w sprawie przedstawionego projektu, 

   3) przedłożenie uchwały pod głosowanie 

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  

      Gminy Zabrody położonej na terenie Ukrainy 

   1) przedstawienie projektu uchwały, 

   2) dyskusja w sprawie przedstawionego projektu, 

   3) przedłożenie uchwały pod głosowanie 

12. Zmiany w Budżecie Gminy Rossosz na 2022 rok: 

    1) przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy     

        finansowej, 

    2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

    3)przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy  

        Rossosz na 2022 rok, 

    4) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rossosz na 2022 rok. 

13. Interpelacje i zapytania. 

14. Wnioski. 

15. Sprawy bieżące. 

16. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy  

         

                                                                                                     (-) Jan Marcinkiewicz 
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