RADA GMINY
RADECZNICA
Radecznica, 17 listopada 2021 r.
ZO. 0002.37.2021
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 ze zm./
zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji w dniu 29 listopada 2021
roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.
Proponuję następujący porządek obrad:
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Interpelacje i zapytania Radnych.
3. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
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 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego do obliczenia podatku rolnego na 2022 r.
2) w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.
3) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
Radecznica na 2022 r.
5) w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności użytku publicznego na 2022 r.
6) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
7) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na lata 2021- 2027.
9. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Radecznica w roku szkolnym
2020/2021.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.
11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
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.2021 r. poz. 1372 ze zm./ 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

