RADA GMINY
RADECZNICA
Radecznica, 19.01. 2022 r.
ZO. 0002.40.2022

Pan/i
Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 XL sesję
Rady Gminy Radecznica VIII kadencji w dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 10 00 w Sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.
Proponuję następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie
między sesjami.
7. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Radecznica za 2021 rok.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Podjęcie uchwał :
1). w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Radecznica.
2). w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnościami przesyłu, przejazdu
i przechodu nieruchomości oznaczonych jako działki nr ewidencyjny 118 obręb
0013 Radecznica, dz. nr ew. 239,90/2, 165 obręb 0016 Zaburze stanowiących własność
Gminy Radecznicy.
3).
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radecznica.
4). w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i
ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady handlu w tym miejscu.
5) w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
na terenie Gminy Radecznica.
6). w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
7). w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na lata 2022
– 2033.
8). w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i sieci oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę
Radecznica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
mających siedzibę na obszarze Gminy Radecznica.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.
11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Jerzy Gumieniak

