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INFORMACJA 
 

   Informuję, że w dniu 24 maja 2022 r. o godz. 15.30 odbędzie się XLIII  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 XLIII Sesji Rady Gminy: 

         a)  przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad, 

         b) głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad. 

          5.  Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy. 

6. Przedstawienie sprawozdań za rok 2021 : 

a) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021, 

b) Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok, 

c) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach  

za rok 2021, 

7. Podjęcie uchwał w sprawie :  

   a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Łysomice  

                   na lata 2014-2023” – projekt uchwały Nr  XLIII/280/2022, 

   b) Programu Stypendialnego i Nagród w celu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów    

                   pobierających naukę na terenie Gminy Łysomice – projekt uchwały Nr  XLIII/281/2022, 

   c) szczegółowych warunków przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów   

                   uczęszczających do szkół na terenie Gminy Łysomice – projekt uchwały Nr  XLIII/282/2022, 

   d) wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich  

                   domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty  

                   przez rolników i ich domowników – projekt uchwały Nr  XLIII/283/2022, 

   e) nadania nazwy ulicy w miejscowości Łysomice – projekt uchwały Nr  XLIII/284/2022, 

   f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – projekt uchwały  

                  Nr  XLIII/285/2022, 

   g) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości – projekt uchwały  

                   Nr  XLIII/286/2022, 

   h) wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości – projekt uchwały Nr  XLIII/287/2022, 
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    i) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu  

                   zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo,  

                   gmina Łysomice – projekt uchwały Nr  XLIII/288/2022, 

    j) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości  

                   Ostaszewo, gmina Łysomice – projekt uchwały Nr  XLIII/289/2022, 

               k) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu  

                   zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Różankowo,  

                   gmina Łysomice – projekt uchwały Nr  XLIII/290/2022, 

   l) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości  

                   Różankowo, gmina Łysomice– projekt uchwały Nr  XLIII/291/2022, 

   ł) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2022 

                    – projekt uchwały Nr  XLIII/292/2022, 

  m) zmieniająca  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2022 – 2033 

                    – projekt uchwały Nr  XLIII/293/2022, 

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

       przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Łysomice  

       – projekt uchwały Nr  XLIII/294/2022, 

  o) ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej  

                  Polskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium  

                  tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą  

                  rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej        

                  – projekt uchwały Nr  XLIII/295/2022, 

  p) przyjęcia oświadczenia w związku z upamiętnieniem 800-lecia Turzna i okolic – projekt  

                  uchwały Nr  XLIII/296/2022. 

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 


