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ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 713) zwołuję XVII SESJĘ RADY GMINY WILCZYCE
w dniu 28 maja 2020 r.(czwartek) o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Wilczyce
z następującym porządkiem obrad:
I) Otwarcie Sesji i powitanie.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5) Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
6) Przedstawienie raportu o stanie Gminy za 2019 r.
7) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za 2019 r.
8) Sprawozdanie komisji Stałych Rady Gminy za 2019 r.
9) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
lO) Przedstawienie protokołu komisji rewizyjnej.
II) Przedstawienie protokołów z komisji skarg, wniosków i petycji.
a) podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności radnego Rady Gminy
Wilczyce
b) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zniesienie urzędowej
nazwy miejscowości Kolonia.
c) wygaśnięcia mandatu radnego
12) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwal w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce
na lata 2020-2027,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok,
c) w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży
Pożarnej,
d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 us!.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020
rok.
13) Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2019 roku.
14) Roczne sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Wilczyce za rok 2019 .
15) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019.
16) Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Wilczyce.
17) Wolne wnioski i informacje.
18) Sprawy różne.
19) Zakończenie obrad.

(podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 713).

