
Przewodniczący Rady Gminy Włodawa 

 

Włodawa, dnia 21.10.2021 r. 
 

RG.0002.10.2021 
 
 

Z A P R O S Z E N I E 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) 

 
 

zwołuję na dzień 29 października 2021 r. o godz. 900 

XXXIX SESJĘ RADY GMINY WŁODAWA. 
 
 

Sesja odbędzie się w formie zdalnej za pomocą łącza internetowego.  
 

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Włodawa. 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Włodawa. 
4. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

5.1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodawa; 
5.2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Włodawa na rok 2021; 
5.3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie Gminy Włodawa na 2022 rok; 
5.4. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 

podatku rolnego na 2022 rok; 
5.5. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących na terenie Gminy Włodawa; 
5.6. postanowienia o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty               
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok; 

5.7. nabycia nieruchomości położonej w Orchówku; 
5.8. zbycia nieruchomości położonej w Okunince; 
5.9. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Susznie; 
5.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

6. Informacja: 
1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włodawa za I półrocze 2021 r.; 
2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodawa                   

za I półrocze 2021 roku; 
3) samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Włodawa w Susznie 

za I półrocze 2021 r.  
7. Wolne wnioski, komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Włodawa. 
8. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Włodawa.    

 



Przewodniczący Rady Gminy Włodawa 

 

    
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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372). 
 
 
 
 
 
 

  
 
        Przewodniczący Rady 
        /-/ Janusz Korneluk  

    


