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Bartniczka" dnia 10 marca 202I r.

Zawiadamiam,że w dniu 23 marca 2021 roku o godz. L300 w sali posiedzeń
Urzędu Gminy Bartniczka odbędzie się posiedzenie XXIII Sesji Rady Gminy
Bartniczka.

PORZADEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji.

a. stwierdzenie quorum,
b. przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu zXXII Sesji Rady Gminy Bartniczka.
3. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie przewodniczących komisji zprac komisji.
5. Rozpatrzenie projektow uchwał:

a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Bartniczka na202l rck,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bar:tniczka,
c) w sprawie nie wyrazenia zgody na wyodrębnienie w budzecie gminy środków

stanowiących fundusz sołecki,
d) w sprawie wyraŻenta zgody na nabycie przez Gminę Bartniczka nieruchomości

niezabudowanych, połozonych we wsi GrąŻawy,
e) w sprawie wyraŻenia zgody na nabycie przez Gminę Bartniczka nieruchomości

niezabudowanych, położonych we wsi GrąŻawy,
f) w sprawie rozpatrzenia petycji,
g) w sprawie rozpatrzenia petycji,
h) w sprawie zwolnienia zna\eŻnej zaŻ02l r. opłaty zakorzystanie na terenie Gminy

Bartniczka z zezwoIen na sprzedaż napojow alkoholowych ptzeznaczonych do
spozycia w mieiscu sprzedaŻy i zwrotu 2l3 opłaty juz pobranej w 202Ir.,

i) w sprawie okręŚlenia zasad. trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej
osobom ftzycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów
inwestycji zzakresu ochrony powietrza zbudŻetu Gminy Bartniczka,

j) w sprawie programu opieki nad zwterzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartniczka,

k) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad Zabytkami dla Gminy
Bartniczka na lata 2021-2024.,

l) w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju Urządzen Wodociągowo -

Kanalizacy jnych,
m) w sprawie ptzyjęcia Programu Prueciwdział.ania Przemocy w Rodzinie i ochrony

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bartniczka na lata 2021- 2026,
n) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Bartniczka na

lataŻ021-2025 oraz określenla szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Bartntczce za
2020r.

7. Informacja o interpelacjach, wnioskach i zapylamach radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Gminy Bartniczka

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Walczak Leszek


