
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Łysomice, 18 listopada 2021 r.

          

 

 

 

 
INFORMACJA 

 
   Informuję, że w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 15.30 odbędzie się XXXVII  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 XXXVII Sesji Rady Gminy: 

         a)  przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad, 

         b) głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad.  

5. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie :  

   a) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  

                 i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady    

                 częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania   

                 – projekt uchwały Nr XXXVII/229/2021, 

   b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2024 – projekt uchwały  

                 Nr XXXVII/230/2021, 

   c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

                 oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 – projekt uchwały Nr XXXVII/231/2021, 

   d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

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

                 Nr XXXVII/232/2021, 

             e) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

                przestrzennego Gminy Łysomice – projekt uchwały Nr XXXVII/233/2021, 

   f) zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

                 w Łysomicach, w kadencji 2020-2024 – projekt uchwały Nr XXXVII/234/2021, 

   g) zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rolnictwa w kadencji  

                2018-2023 – projekt uchwały Nr XXXVII/235/2021, 

   h) wynagrodzenia Wójta Gminy Łysomice – projekt uchwały Nr XXXVII/236/2021, 

   i) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt uchwały  

                Nr XXXVII/237/2021, 

            j) podatku od nieruchomości na 2022 rok – projekt uchwały Nr XXXVII/238/2021, 
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  k) obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok – projekt uchwały  

                Nr XXXVII/239/2021, 
   l) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2021 

                – projekt uchwały Nr XXXVII/240/2021, 

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

    – projekt uchwały Nr XXXVII/241/2021. 

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. 
 

 

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

 

 

 Z wyrazami szacunku 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

       Robert Kożuchowski 


