
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Łysomice, 15 listopada 2022 r.

          

 

 

 

 

 
INFORMACJA 

 
   Informuję, że w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 15.00 odbędzie się LII  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 LII Sesji Rady Gminy: 

         a)  przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad, 

         b) głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad.  

5. Przyjęcie protokołów z XLIX, L i LI Sesji Rady Gminy. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie :  

   a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

                 oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 – projekt uchwały Nr LII/338/2022, 

   b) ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie określenia zwrotu kosztów  

                dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Łysomice  

                do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i  art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy  

                z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – projekt uchwały Nr LII/339/2022, 

   c) zmiany uchwały w sprawie trybu i zasad korzystania z ogólnodostępnych terenów  

                 rekreacyjnych na terenie gminy Łysomice – projekt uchwały Nr LII/340/2022, 

   d) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – projekt uchwały Nr LII/341/2022, 

             e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – projekt uchwały Nr LII/342/2022, 

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

                 Nr LII/343/2022, 

             g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok – projekt uchwały  

                 Nr LII/344/2022, 

   h) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 rok – projekt uchwały  

                 Nr LII/345/2022, 

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

                 – projekt uchwały Nr LII/346/2022, 

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

    – projekt uchwały Nr LII/347/2022. 
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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 


