
RG.0002.XXXV.2021     Pszczew,  06 maja 2021 rok  

   

OGŁOSZENIE 
          

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst 

jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.)   zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Pszczew, która odbędzie się w 

dniu 13 maja 2021 r. 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 obrad poprzedniej sesji. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy z działań podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym – korespondencja. 

7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2020 rok i przedstawienie 

zamierzeń na 2021r. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców 

prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Pszczew i zwrotu części tej opłaty – druk 

Nr 277, 

b) sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Pszczew na rok 

2021- druk 278, 

c) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczew- druk Nr 279, 

d) zmieniająca uchwałę Nr XXXII.260.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 lutego 2021 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego- druk 280, 

e) uchylająca uchwałę Nr XXXI.236.2021 Rady Gminy w Pszczewie z dnia 28 stycznia 2021r.  

w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Międzyrzeckiemu- druk 281, 

f) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami i udziałem  

w gruncie oraz częściach wspólnych nieruchomości na rzecz najemcy- druk Nr 282, 

g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości- druk Nr 283, 

h) rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii, w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego- 

druk Nr 284, 

i) zmiany uchwały Nr II.3.2018 Rady Gminy Pszczew w sprawie - druk Nr 285, 

j) zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok- druk Nr 286, 

k) określenia warunków, form, zakresu oraz trybu przyznawania pomocy zdolnym uczniom-  

druk Nr 287. 

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zakończenie obrad. 
         Przewodniczący Rady Gminy 

         (-) Romuald  TANKIELUN 

   

 

             


