Przewodniczący Rady Gminy Włodawa
Włodawa, dnia 21.01.2021r.
RG.0000.1.2021

ZAPROSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r., poz. 713, 1378)
zwołuję na dzień 29 stycznia 2021 r. o godz. 900
XXX SESJĘ RADY GMINY WŁODAWA.
Sesja odbędzie się w formie zdalnej za pomocą łącza internetowego.
Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Włodawa.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Włodawa.
Informacja Wójta o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodawa;
zmiany uchwały budżetowej Gminy Włodawa na rok 2021;
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego;
wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Włodawa w wysokości
wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla
niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Włodawa;
5.5. uznania wniosku za zasługujący na uwzględnienie;
5.6. wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
z Gminy Włodawa biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach
pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Włodawa;
5.7. zbycia nieruchomości położonej w Orchówku;
5.8. nabycia nieruchomości położonej w Okunince;
5.9. zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie;
5.10. rozpatrzenia petycji nr RG.152.1.2020;
5.11. rozpatrzenia petycji nr RG.152.2.2020;
5.12. rozpatrzenia petycji nr RG.152.3.2020;
5.13. rozpatrzenia petycji nr RG.152.4 2020.
6. Wolne wnioski, komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Włodawa:
7. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Włodawa.
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Z uwagi na ważność spraw będących tematem obrad uprzejmie proszę o wzięcie
udziału w sesji.
Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji: art.25 ust.3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713, 1378).
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