RADA GMINY
RADECZNICA
Radecznica, 06.08. 2021 r.
ZO. 0002.32.2021
Pan/i

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
– o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.1372/ zwołuję XXXII sesję Rady
Gminy Radecznica VIII kadencji w dniu 13 sierpnia 2021 r. o godz. 9 00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.
7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
8.Podjęcie uchwał:
1) w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu.
2) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie
Radecznica.
3) w sprawie zmiany uchwały Nr XXX.192.2021 Rady Gminy Radecznica z dnia 28 maja 2021
roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
4) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnościami przesyłu, przejazdu i przechodu
nieruchomości oznaczonych jako działki nr ewidencyjny 135/1, 136 obręb 0017 Zakłodzie,
311/5, 313 obręb 0003, Gaj Gruszczański i 31 obręb 0007 Gruszka Zaporska stanowiących
własność
Gminy
Radecznica.
5) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.
11. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy Radecznica dotyczącego przyłączenia Samodzielnego
Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy do Szpitala
Neuropsychiatrycznego w Lublinie.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.
Stosownie do art. 25 ust.3. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym
/tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.1372./ zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi
podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w sesji
Rady Gminy, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gumieniak

