
RG.0002.XXV.2020     Pszczew, 15 września 2020 rok 

      

 

OGŁOSZENIE 
            

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713)  zwołuję XXV sesję Rady Gminy 

Pszczew, która odbędzie się w dniu  24 września 2020r. o godz.  16.00, w  sali GOK ul. 

Zamkowa 14 w Pszczewie, na którą serdecznie zapraszam. 

 

Planowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Pszczew. 

4. Interpelacje i zapytania radnych.  

5. Sprawozdanie Wójta Gminy  z działalności międzysesyjnej w tym z wykonania 

uchwał rady gminy. 

6. Informacja dotycząca  funkcjonowania  placówek szkół i przedszkoli w nowym 

roku szkolnym 2020/2021, w dobie pandemii.  

7. Informacje Przewodniczącego rady gminy z działań podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym- korespondencja. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a)  zwołania Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Szarcz dla wyboru sołtysa- druk Nr 182                                           

b)  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców 

Gminy Pszczew- druk Nr 183, 

c) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Międzyrzeckiemu – druk Nr 184, 

d) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Międzyrzeckiemu – druk Nr 185, 

e) zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok- druk Nr 186, 

f) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2019-2030- druk Nr 

187. 

g) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami  

i udziałem w gruncie  oraz częściach wspólnych nieruchomości na rzecz najemcy- 

druk Nr 188, 

h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych- druk Nr 

189, 

i) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pszczew- 

druk Nr 190, 

j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Pszczew,  w obrębie Janowo- druk Nr 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

9. Odpowiedzi na interpelacje . 

10. Wolne wnioski i informacje 

11. Zakończenie obrad.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

   

(-) Romuald Tankielun 
       


