
 WYKAZ  UCHWAŁ –  ROK 2020 

L.p. Data podjęcia 

uchwały 

Numer 

uchwały 

Przedmiot uchwały 

1. 12 lutego 2020r. XIII/87/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2020-2022 
2. 12 lutego 2020r. XIII/88/20 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 
3. 12 lutego 2020r. XIII/89/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 
4. 12 lutego 2020r. XIII/90/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

5. 16 marca 2020r. XIV/91/20 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości 

 
6. 16 marca 2020r. XIV/92/20 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 

 
7. 16 marca 2020r. XIV/93/20 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 

 
8. 16 marca 2020r. XIV/94/20 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Sosnowica na 2020r. 
9. 16 marca 2020r. XIV/95/20 zmieniająca uchwałę Nr XI/72/19 Rady Gminy Sosnowica z 

dnia 21 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia „Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2020 rok” 

10. 16 marca 2020r. XIV/96/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 

11. 16 marca 2020r. XIV/97/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
12. 5 czerwca 2020r. XV/98/20 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji 

przewodniczącego Rady Gminy Sosnowica 

13. 5 czerwca 2020r. XV/99/20 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy 

Sosnowica 

14. 5 czerwca 2020r. XV/100/20 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/215/18 Rady Gminy 

Sosnowica z dnia 23 maja 2018r, w sprawie organizacji 

Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sosnowicy 

oraz Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej w Sosnowicy z siedzibą w Zienkach 
15. 5 czerwca 2020r. XV/101/20 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego 
16. 5 czerwca 2020r. XV/102/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/180/17 Rady Gminy 

Sosnowica z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; 

 
17. 5 czerwca 2020r. XV/103/20 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości; 

 
18. 5 czerwca 2020r. XV/104/20 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Sosnowica; 

 



19. 5 czerwca 2020r. XV/105/20 w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego 

„Mój Rynek” w Sosnowicy 

20. 5 czerwca 2020r. XV/106/20 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad 

jej ustalania i poboru wysokości stawek opłaty i zarządzania 

jej poboru w drodze inkasa 

21. 5 czerwca 2020r. XV/107/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 
22. 5 czerwca 2020r. XV/108/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
23. 15 lipca 2020r. XVI/109/20 w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Sosnowica za 

bezzasadną 

24. 15 lipca 2020r. XVI/110/20 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Sosnowica 
25. 15 lipca 2020r. XVI/111/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

 

26. 15 lipca 2020r. XVI/112/20 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości 

 
27. 15 lipca 2020r. XVI/113/20 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa. 

Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 

28. 15 lipca 2020r. XVI/114/20 w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej 
29. 15 lipca 2020r. XVI/115/20 w sprawie zmiany składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
30. 15 lipca 2020r. XVI/116/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 
31. 21 sierpnia 2020r. XXVII/117/20 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sosnowica 

i jej jednostkom organizacyjnym a także warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w 

których ulga stanowić będzie pomoc publiczną  

32. 21 sierpnia 2020r. XXVII/118/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu 

33. 21 sierpnia 2020r. XXVII/119/20 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy 

Sosnowica 
34. 21 sierpnia 2020r. XXVII/120/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy 

Sosnowica z wykonania budżetu za 2019 rok 

35. 21 sierpnia 2020r. XXVII/121/20 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Sosnowica z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 
36. 21 sierpnia 2020r. XXVII/122/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 
37. 21 sierpnia 2020r. XXVII/123/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

Gminą Ostrów Lubelski w przedmiocie przyjęcia do realizacji 

zadania publicznego, jakim jest objęcie mieszkańców tej 

gminy opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Sosnowicy „Zielony Zakątek” 
38. 21 sierpnia 2020r. XXVII/124/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

Gminą Ostrów Lubelski w przedmiocie przyjęcia do realizacji 

zadania publicznego, jakim jest objęcie mieszkańców Gminy 

Sosnowica opieką i usługami świadczonymi przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach 
39. 10 października 

2020r. 

XVIII/125/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 



40. 10 października 

2020r. 

XVIII/126/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

41. 10 października 

2020r. 

XVIII/127/20 zmieniająca uchwałę Nr XV/105/20 Rady Gminy Sosnowica z 

dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

targowiska gminnego „Mój Rynek” w Sosnowicy 

42. 7 grudnia 2020r. XIX/128/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 

do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok 
43. 7 grudnia 2020r. XIX/129/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sosnowica 
44. 7 grudnia 2020r. XIX/130/20 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych obowiązujących na terenie gminy 

Sosnowica na 2021 rok 
45. 7 grudnia 2020r. XIX/131/20 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od 

nieruchomości na terenie gminy Sosnowica 
46. 7 grudnia 2020r. XIX/132/20 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2021 

rok 
47. 7 grudnia 2020r. XIX/133/20 zmieniająca uchwałę Nr XIV/94/20 Rady Gminy Sosnowica z 

dnia 16 marca 2020r. w sprawie określenia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Sosnowica na 2020r.” 

  
48. 7 grudnia 2020r. XIX/134/20 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Sosnowica na 2020r. 
49. 7 grudnia 2020r. XIX/135/20 w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne 
50. 7 grudnia 2020r. XIX/136/20 w sprawie określenia stawki za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się 

domki letniskowe, lub innych nieruchomościach 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

położonych na terenie Gminy Sosnowica 
51. 7 grudnia 2020r. XIX/137/20 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 
52. 7 grudnia 2020r. XIX/138/20 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii” na 2021 rok 
53. 7 grudnia 2020r. XIX/139/20 zmieniająca uchwałę Nr XV/105/20 Rady Gminy Sosnowica z 

dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

targowiska gminnego „Mój Rynek” w Sosnowicy 

54. 7 grudnia 2020r. XIX/140/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 
55. 7 grudnia 2020r. XIX/141/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
56. 30 grudnia 2020r. XX/142/20 w sprawie zniesienia form ochrony przyrody 
57. 30 grudnia 2020r. XX/143/20 w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
58. 30 grudnia 2020r. XX/144/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 
59. 30 grudnia 2020r. XX/145/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sosnowica 
60. 30 grudnia 2020r XX/146/20 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. 

 



W 2020 roku odbyło się 8 sesji RG Sosnowica 


