
Porządek Obrad 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2020 rok. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dynów na 2021 rok 

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 

- przedstawienie opinii RIO o projekcie budżetu Gminy Dynów na 2021 rok 

- przedstawienie opinii i wniosku Komisji Gospodarczej, Budżetu i Finansów o projekcie 

budżetu gminy 

- dyskusja 

- głosowanie uchwały budżetowej na 2021 rok. 

4.  Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2034,  

- przedstawienie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata        

2021-2034.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Porozumienia 

Międzygminnego powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Dynów zadania  

z zakresu pomocy społecznej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Dynów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 

Gminy Dynów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie 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. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, którzy nie są zobowiązani 

do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 4 w Harcie i Filii nr 8 w Wyrębach 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 



12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny              

w Gminie Dynów na lata 2021-2024. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia           

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy dla Wójta Gminy Dynów.        

15. Wolne wnioski i zapytania 

16. Zamknięcie obrad.  
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