
PRZEWooN|czĄcY RADY
BMINY WEKTTKI

96.3l5 Wiskitki, u|. Kościuszki l

RG.0002.7.2020

Wiskitki, dnia 04 sierpnia 2020r.

Pani/Pan

Zapraszam na XXII sesję Rady Gminy Wiskitki, która odbędzie Się

w dniu 13 sierpnia 2020r. o godL 12:oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Wiskitkach.

PoRZĄDEK QBRAD

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2, Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokółu nrXXI12020 z sesji Rady Gminy.
4, Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy Wiskitki.
7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wiskitki za 2019 rok,

- debata.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wiskitki.

9. Absolutorium:
1) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

za20l9 rok;
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gm.iny Wiskitki absolutorium

z tytułu wykonania budżetu Gminy za20|9 rok,

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielo|etniej Prognozy Finansowej Gminy
Wiskitki.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwatę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2020,

12.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia dtugoterminowego kredyu bankowego.

13.Podjęcie uchwaty w sprawie przystąpienia Gminy Wiskitki do realizacji projektu

,,Utatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę

nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wiskitki'' realizowanego w ramach Regionalnego

Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach f0 1 4-2020.

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych

prowadzonychptzezGminę Wiskitki oraz określenia granic obwodów publicznych

szkół podstawowych od dnia l września 2020 roku.



16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia,,Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Wiskitki''.

17.Podjęcie uchwały w $prawie okeślenia szczegÓłowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w ?akresie odbierania odpadów komunatnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, \J/ zamian za uiszczonq
pruez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

18.Podjęcie uchwały w sprawie ,,Regulaminu obciązania nieruchomości Gminy
Wiskitki służebnościami gruntolvymi oraz służebnościami przesyłu''.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wruŻenia zgody na nabycie nieruchomości
w miejscowości Antonięw.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na za:warcie w trybie
bezprzetargowym kolejnej umowy dzierŻawy części nieruchomości stanowiącej
własnośó Gminy Wiskitki.

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie
bezprzetargowym kolejnej umowy dzierŻawy nieruchomości stanowiących
własnośó Gminy Wiskitki'

22. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw
oraz mieszkańców Gminy.

23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zakończenie obrad.

PRZEWODN

Z uwagi na stan zagrożenia wirusowego. uczestników obrad prosi sie. o zachowanie obowiazuiacvch
zasad Fęzpiegzgńslw.a - w U'riedzję GminY gĘgwia.zuie T.Pkaz nogzg.nia masęczgk.

o ,,Raport o stanie Gminy Wiskitki za 2079 rok,, - dostępny na stronie:
https :l/wiskitki. bip. net. pll?a=4462

r lnformacja o debacie nad Raportem: https://wiskitki.bip.net.pll?a.4461
. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Wiskitki za rok 2019 - dostępne

na stronach:https://wiski lk i .bip.net{U?a=4433 oraz https://wiskitk i .bip.net.plfa=4334

/Zgodnie z art.25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym /Dz,U. z 2o2or. poz.77J/:
,,Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w ce|u umoż|iwienia mu brania udziału
w pracach organów gminy,,,/

RADY GMINY


