Celestynów, dnia 1 kwietnia 2019 roku
Zawiadomienie
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 6 Statutu Gminy Celestynów
przyjętego uchwałą Nr 24/03 Rady Gminy Celestynów z dnia 8 lipca 2003 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 243, poz. 6401) - zwołuję III Sesję Nadzwyczajną Rady
Gminy Celestynów kadencji 2018 - 2023 na dzień: 4 kwietnia 2019 roku (czwartek), na
godz.: 14:00.
Sesja odbędzie się w w hali sportowej w Celestynowie, ul. prof. Hilarego Koprowskiego 2,
05-430 Celestynów. (wjazd od ul. Św. Kazimierza 55).

Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów;
b) przejęcia zadania Powiatu Otwockiego zarządzania drogą powiatową Nr 2718W (ul.
Jankowskiego) oraz budowy skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w
ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu
drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km
38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego w ramach projektu pn. „Poprawa
bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”;
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Celestynów a PKP PLK S.A.
w sprawie współpracy przy budowie skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr
7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu
drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km
38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa
bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.
3. Zamknięcie obrad.
Zapraszam do udziału w obradach Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy: art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

