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RG.0002.26.2021                                      

ZAWIADOMIENIE 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                              

(Dz.U z 2021 poz. 1372 z późn. zm.)  zawiadamiam, że 11 marca 2022 r. (piątek) o godz. 1000  

w Centrum Kulturalno - Edukacyjnym Wsi w Kuleszach Kościelnych, ul. Wesoła 14, 

odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Kulesze Kościelne, z następującym porządkiem obrad:

  

Porządek obrad :  
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy. 

3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.  

4. Sprawozdanie z prac Wójta. 

5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał z XXV Sesji Rady Gminy. 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

w gminie Kulesze Kościelne w 2021 roku. 

7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych za 

2021 rok oraz przedstawienie potrzeb na 2022 rok.  

8. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawach: 

a) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2022, 

b) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze 

Kościelne na lata 2022- 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 

2022 – 2028, 

c) projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

d) projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kulesze Kościelne w 2022 roku,  

e) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Kulesze Kościelne,  

f) projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,    

g) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kulesze Kościelne 

uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i 

ćwiczeniach,  

h) projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kulesze Kościelne ora miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Kulesze Kościelne, 

i) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,  

j) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, 

k) projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej,  

https://sip.lex.pl/#/act/16793509/2755396?keyword=samorz%C4%85d%20gminy&cm=SFIRST


l) projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2023, 

m) projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia 

handlu przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Kulesze Kościelne,  

n) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Kulesze 

Kościelne,   

o) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady 

Seniorów.   

9. Interpelacje i zapytania Radnych. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

           Grzegorz Kossakowski 

    

 


