
RADA MIEJSKA 

W MORDACH 

OGŁOSZENIE 
 

Niniejszym informuję, że w dniu 29 listopada 2021 r. (poniedziałek),  

o godz. 13:00 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Mordach, w sali 

teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, ul. Parkowa 9.  

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wnioski do porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.  

5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 

obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok, 

b) obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku 

rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok, 

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 

obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku, 

d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 

obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz zwolnień w tym podatku, 

e) wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 

2022 rok, 

f) powierzenia Gminnej Spółce Komunalnej Mordy Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zadań własnych Miasta i Gminy Mordy, 

g) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, 

h) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub od innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie 

Miasta i Gminy Mordy, 

i) rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022, 

j) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, 

k) zmiany Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok, 

l) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy 

Mordy na lata 2021 – 2035, 

m) zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok, 

n) sposobu sprawienia pogrzebu. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

/-/ Katarzyna Kotowska 


