PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ORŁY

Orły, dnia 29 kwietnia 2020 r.

OA.IV.0002.7.2020
Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Orły
Zawiadamiam, że XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Orły odbędzie się dnia
30 kwietnia 2020r. (czwartek) o godz. 9:15 w Urzędzie Gminy Orły, ul. Przemyska 3,
37-716 Orły, sala nr 9.
Proponowany porządek:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę Nr XXIV/150/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020r.
w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości:
gruntów, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
2) zmieniająca uchwałę Ne XXIV/151/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020r.
w sprawie odstąpienia od dochodzenia przypadających gminie Orły należności
cywilnoprawnych od podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19,
3) zmieniająca uchwałę Nr XXIV/152/20 Rady Gminy Orły z dnia 22 kwietnia 2020r.
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym
grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
4. Informacje.
5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Orły
(-) Małgorzata Hawro

INFORMACJA

Uwzględniając ograniczenia zgromadzeń i inne radykalne środki wprowadzone przez Rząd RP oraz
działania podjęte przez Wójta Gminy Orły w związku z epidemią koronawirusa informuję,
że nadzwyczajna sesja Rady Gminy Orły w dniu 30 kwietnia 2020r. odbędzie się bez udziału gości.
Ograniczona do minimum zostanie ilość osób z zewnątrz biorących w niej udział, dla których
dostępna będzie transmisja internetowa.
Osoby z zewnątrz – mieszkańcy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel.
533 330 449 z Przewodniczącym Rady Gminy Orły będą mogły wejść na salę i zabrać głos
( w danym punkcie porządku) z zachowaniem warunku nieprzekroczenia określonego limitu i
podjęcia wszelkich środków ostrożności.
Powyższe działania podjęto w trosce o dobro społeczeństwa i w celu minimalizowania ryzyka
zachorowań. Za utrudnienia przepraszam.
Przewodniczący Rady Gminy Orły
(-) Małgorzata Hawro

