
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Łysomice, 19 listopada 2020 r.

          

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 
Informuję, że w dniu 26 listopada  2020 r. o godz. 15.00 odbędzie się XXIV  Sesja Rady Gminy 

Łysomice, prowadzona w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie : https://www.bip.lysomice.pl/243,obrady-rady-online 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał.  

3. Wybór sekretarza i protokolanta Sesji. 

4. Przedstawienie porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy: 

         a)  przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad, 

         b) głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad.  

5. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie :  

  a) zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach  

            uchwalonym uchwałą Nr XV/83/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 r.  

            – projekt uchwały Nr XXIV/150/2020, 

  b) nadania nazwy ulicy w miejscowości Różankowo – projekt uchwały Nr XXIV/151/2020, 

  c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

                 oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 – projekt uchwały Nr XXIV/152/2020, 

  d) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łysomice – projekt uchwały Nr XXIV/153/2020, 

  e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie    

      nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty – projekt  

                  uchwały Nr XXIV/154/2020, 

  f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

      składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych – projekt uchwały Nr XXIV/155/2020, 

  g) obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok – projekt uchwały  

      Nr XXIV/156/2019, 

 h) niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających    

                 Gminie Łysomice lub jej jednostkom organizacyjnym – projekt uchwały Nr XXIV/157/2020, 
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i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2020 – projekt  

           uchwały Nr XXIV/158/2020, 

             j) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2020-2032 – projekt  

                uchwały Nr XXIV/159/2020, 

            k) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację  

                zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej  

                nr 552 na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)” – projekt uchwały  

                Nr XXIV/160/2020. 

 

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.  

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy. 

9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

10. Zakończenie sesji. 
 

 

 

 Z wyrazami szacunku 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

       Robert Kożuchowski 


