
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Łysomice, 20 kwietnia 2021 r.

          

 

 

 

OGŁOSZENIE 
 

Informuję, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godz. 15.00 odbędzie się XXX  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 XXX Sesji Rady Gminy: 

         a)  przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad, 

         b) głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad.  

5. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy. 

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie :  

  a)  wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Łysomice a pozostałymi gminami i powiatami   

       tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia – projekt uchwały Nr XXX/185/2021, 

  b)  przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

                   dla terenu położonego w  miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice – projekt uchwały  

                   Nr XXX/186/2021, 

  c)  wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łysomice – projekt uchwały Nr XXX/187/2021, 

  d)  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

                   na terenie Gminy Łysomice w 2021 r. – projekt uchwały Nr XXX/188/2021, 

  e)  wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji przy ul. Warszawskiej  

                   w miejscowości Łysomice na terenie Gminy Łysomice – projekt uchwały Nr XXX/189/2021, 

  f)  wskazania wstępnej lokalizacji obustronnych przystanków komunikacji w miejscowości    

       Różankowo na terenie Gminy Łysomice – projekt uchwały Nr XXX/190/2021, 

              g)  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – projekt uchwały Nr XXX/191/2021, 

  h)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2021  

                   – projekt uchwały Nr XXX/192/2021, 

 

 

 

 

RG.0002.30.2021 
 

https://www.bip.lysomice.pl/243,obrady-rady-online


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              i)  zmieniająca  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2021 – 2032 

       – projekt uchwały Nr XXX/193/2021, 

              j) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  

                 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Łysomice  

                 – projekt uchwały Nr XXX/194/2021. 

                    
8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.  

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy. 

10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

11. Zakończenie sesji. 

 

 

 Z wyrazami szacunku 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

       Robert Kożuchowski 


