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RG.0002.31.2022                                      

ZAWIADOMIENIE 

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

(Dz.U z 2022 poz. 559 z późn. zm.)  zawiadamiam, że 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 

1000 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych, ul, Główna 6 odbędzie 

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

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

2. Przyjęcie porządku obrad XXXI Sesji Rady Gminy. 

3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.  

4. Sprawozdanie z prac Wójta. 

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

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia zmian budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2022, 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2022 – 

2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2022 – 2028, 

c) zmiany uchwały Nr XXII/129/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji 

obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 

d) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz 

łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

wyznaczania, rozliczania inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso, 

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,  

f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,  

g) przyjęcia programu współpracy Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2023 rok, 

h) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu 

rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców, 

i) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kulesze 

Kościelne w 2022 roku, 

j) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak 

również tryb ich pobierania.  

7. Interpelacje i zapytania Radnych. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad.  

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                              Grzegorz Kossakowski 

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

