Toszek, dnia 22 października 2020 r.
ORG.0002.7.2020

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz 713) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVTD- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) Przewodniczący Rady Miejskiej
w Toszku zawiadamia, Że w dniu 28 października 2020 r. o godz. 16”0 odbędzie się
Sesja Rady Miejskiej w Toszku w trybie zdalnym przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (porozumiewania się na odległość), która .będzie
transmitowana w sieci internetowej w czasie rzeczywistym.

r

Porządek obrad:

1.

Otwarcie Sesji.

II.

Sprawdzenie prawomocności obrad.

III.

Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

IV. Przyjęcie
V.

protokołu z sesji odbytej w dniu 30 września 2020 r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym.

VI. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych:
1) radnych Rady Miejskiej w Toszku,
2)

i

burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników
jednostek organizacyjnych" gminy, osób zarządzających i członków organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne
w imieniu burmistrza.

uchwał w sprawie:
1) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżaWy,
nieruchomości oznaczonych numerami działek: 1657/1815, 1660/2353 i 1662/183,
stanowiącej własność Gminy Toszek (druk nr 337/ 2020) ;
2) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Toszek" oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego
Regionalnego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (druk nr 338 / 2020) ;
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy
Toszek (druk nr 339/ 2020) ;
4) ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie miasta
i gminy Toszek (druk nr 340 / 2020) ;
5) zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (druk nr 341 / 2020) ;
6) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (druk nr 342/ 2020).

VII. Podjęcie

'

VIII. Wolne wnioski, ogłoszenia.
IX.

Zamknięcie Sesji.
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/

deyivii

idą/wi

J/ Kobśzmz
%%ng

szka

„

