
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Łysomice, 7 września 2021 r.

          

 

 

 

INFORMACJA 

 

 
   Informuję, że w dniu 14 września 2021 r. o godz. 15.00 odbędzie się XXXV  Sesja Rady Gminy 

Łysomice w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łysomicach, ul. Warszawska 8. 

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 XXXV Sesji Rady Gminy: 

         a)  przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad, 

         b) głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad.  

5. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy. 

6. Informacja dotycząca przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2021/2022. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie :  

   a) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – projekt uchwały Nr XXXV/219/2021, 

  b) wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości – projekt uchwały Nr XXXV/220/2021, 

   c) wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi  

        wojewódzkiej nr 646 oraz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 646 – projekt uchwały  

       Nr XXXV/221/2021, 

d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Kobiet – projekt uchwały  

                Nr XXXV/222/2021, 

e) wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego – projekt uchwały  

                Nr XXXV/223/2021, 

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

                – projekt uchwały Nr XXXV/224/2021, 

            g) powołania Skarbnika Gminy Łysomice – projekt uchwały Nr XXXV/225/2021. 

8. Informacja dotycząca rozliczenia środków niewygasających za 2020/2021. 

9. Prezentacja budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn – Wicko, odcinek  

Gustorzyn – Gardeja. 

10. Informacja dotycząca stanu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 r. 

– nieruchomości zamieszkałe na terenie gminy Łysomice. 

11. Przedstawienie wyników kontroli w Gminnej Spółce Wodnej pod kątem udzielanych dotacji  

z budżetu Gminy Łysomice.  
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12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.  

13. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy. 

14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

15. Zakończenie sesji. 

 

 
 

W związku z panującą sytuacją i zagrożeniem epidemiologicznym proszę o zachowanie wszelkich środków ostrożności.  

 

 

 Z wyrazami szacunku 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

       Robert Kożuchowski 


