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RG.0002.27.2021                                      

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 27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 1000 na 

Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych, ul, Główna 6 odbędzie się XXVII Sesja 

Rady Gminy Kulesze Kościelne, z następującym porządkiem obrad:  

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

2. Przyjęcie porządku obrad XXVII Sesji Rady Gminy. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.  

4. Sprawozdanie z prac Wójta. 

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

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 

roku. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w Gminie Kulesze Kościelne za rok 

2021 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania.   

8. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2022,   

b) upoważnienia Wójta Gminy Kulesze Kościelne do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz 

wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,   

c) udzielenia w 2022 roku dotacji z budżetu Gminy Kulesze Kościelne na prace konserwatorskie i 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,   

d) upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia 

pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 

przebywającym na terenie Gminy Kulesze Kościelne, 

e) szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży,  

f) form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Kulesze 

Kościelne”, 

g) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Kulesze Kościelne,  

h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Kulesze Kościelne w 2022 roku,  

i) zmiany 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. 

9. Interpelacje i zapytania Radnych. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad.  

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                              Grzegorz Kossakowski 
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