
 

 

                   RADA GMINY REJOWIEC FABRYCZNY 
ul. Lubelska 16 

22-170 Rejowiec Fabryczny 
Tel. +48 82 5664202 

e-mail: rada@ug.rejowiec.pl 

                                                                                     Rejowiec Fabryczny 2023-02-16 
 ROiSO. 0002.45.2023  
   
                                                                                    Szanowni Państwo  
 
                    W dniu 24 lutego 2023r. o godz. 9,00 w Gminnym Ośrodku Kultury                
im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a odbędzie się XLV sesja 
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny. 
 
    Proponowany porządek obrad 
 
1. Otwarcie obrad XLV sesji Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 24 lutego 2023 r.                   
     i  stwierdzenie  prawomocności posiedzenia.  
2. Zgłaszanie uwag i poprawek do proponowanego porządku obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad  XLV sesji Rady Gminy Rejowiec Fabryczny. 
4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 27 stycznia  
    2023r.  
5. Współpraca Samorządu Gminy Rejowiec Fabryczny z Samorządem Powiatu Chełmskiego 
6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na  
    poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych  
    przez Gminę Rejowiec Fabryczny za rok 2022 
7. Sprawozdanie z realizacji  gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz  
    ochrony ofiar  w rodzinie dla gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2021-2024 za rok 2022 
8. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności pomiędzy sesjami rady gminy 
9.   Podjęcie uchwał  w sprawach: 
 
     9.1.  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  działek o 
             numerach ewidencyjnych: 281/1, 281/3, 602 z obrębu Krasne w Gminie Rejowiec  
             Fabryczny 
     9.2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku    
            na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny 
     9.3. ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli lokali  
            w budynkach wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali, osób,  
            którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych, osób faktycznie  
            zamieszkujących lub użytkujących te lokale lub faktycznie zamieszkujących lub  
            użytkujących lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej 
     9.4. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą  
            jest Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny  
     9.5. rozpatrzenia skargi na działanie wójta 
     9.6. zmiany w budżecie gminy na 2023 rok  
 
10.   Sprawy różne, wnioski, zapytania.  
11.   Zakończenie XLV sesji Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  w dniu  24 lutego 2023 r. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 
 
       Mirosław Maziarz          
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