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ZAPROSZENIE
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gnrimym
( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 713 z późn. m.) zwołuję XXXI SESJĘ RADY GMINY
WILCZYCEwdniu12sierpnia2021r.(czwartek)ogodz.9:00wbudynkuUrzęduGminy
Wilczyce z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Sesji i powitanie.

2) Stwierdzerie quorum.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5) Infomacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
6) Analiza projektu Regulaminu dostamczania wody na terenie Griny Wilczyce.
7) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
8) RozpatHenie projektów i podjęcie uchwa] w sprawie :
a) zmieriająca uchwałę w sprawie wńeloletniej Prognozy finmsowej Gminy Wilczyce na lata
2021-2027

b) wprowadzenia zmian w budżecie Griny Wilczyce na 2021 rok,
c) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sandomierskiemu,
d) przekazania projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce
do organu regulacyj nego,
e) wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach,
f) utworzenia placówki wsparcia dziennego w fomie opiekuńczej,
g) uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania cżłonków Zespołu
lnterdyscyplinamego omz szczegółowe warunki j ego fimkcj onowania,
h) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wilczyce porozumienia międzygmimego
w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego
Obszani Funkcjonalnego Smdomierz na lata 2021 -2030
i) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wilczyce porozumienia międzygmimego w celu
przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategic2nej
lnterwencji-DolinaWisłynalata2021-2030.

9) Infomacja z malizy oświadczeń majątkowych przedłożonych Wójtowń Gminy przez
pracowników za 2020 r.
10) Infomacja z analizy oświadczeń majątkowych przedłożonych Przewodniczącemu Rady
Gminy przez radnych za 2020 r.

11) Wolne wnioski i infomacje.
12) Sprawy różne.
13) Zakończenie obrad.
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®odstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia s marca 1990 r.
o samorządzie gminnym -( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 713 z późn. zm.)

