
Zarządzenie Nr 472/21 

Wójta Gminy  C m o l a s 

z dnia 17 grudnia 2021r. 
 

w sprawie przygotowania i włączenia pod obrady Rady Gminy projektów uchwał 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2021r. poz.1372 z późn. zm.) 

z a r z ą d z a m: 

 

§ 1 

Przedłożenie Radzie Gminy pod obrady przygotowanych projektów uchwał stanowiących 

załączniki od Nr 1 do Nr 12 do niniejszego zarządzenia, w następujących sprawach.: 

a) w zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, 

wysokości i zasad wypłaty diet radnych za udział w pracach organów Gminy, diet dla sołtysów 

oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym (projekt Nr 1), 

b) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w 

których zorganizowano oddział przedszkolny w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust. 3 

ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (projekt Nr 2), 

c) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Cmolas i zagospodarowanie 

tych odpadów (projekt Nr 3), 

d) zmieniająca uchwałę NR XVI/116/20 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 kwietnia 2020 roku w 

sprawie uchwalenia regulaminu  

e) zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cmolas 

(projekt Nr4), rzeczowej dla powiatu kolbuszowskiego w 2021r. na realizację zadania publicznego 

(projekt Nr 5),  

f) zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy rzeczowej dla powiatu kolbuszowskiego w 2021r. na 

inwestycje drogowe (projekt nr 6), 

g) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030 

(projekt Nr 7), 

h) h)w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. (projekt Nr 8), 

i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Cmolas, jako organizatora publicznego 

transportu zbiorowego, umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

z operatorem publicznego transportu zbiorowego(projekt Nr 9), 

j) w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze 

użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Cmolas(projekt Nr 10), 

k) w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej 

w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których 

organizatorem jest Gmina Cmolas (projekt Nr 11), 

l) w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnych przewozach 

pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Cmolas 

(projekt Nr 12). 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


