
Przewodniczący Rady Gminy Włodawa 

 

Włodawa, dnia 18.11.2021 r. 
 

RG.0002.11.2021 

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, 1834) 

 

zwołuję na dzień 26 listopada 2021 r. o godz. 900 

XL SESJĘ RADY GMINY WŁODAWA. 
 

Sesja odbędzie się w formie zdalnej za pomocą łącza internetowego.  
 

Porządek obrad XL 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. uchwalenia Programu współpracy Gminy Włodawa z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2022 rok; 

5.4. rozpatrzenia petycji nr RG.152.5.2021, 
5.5. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Włodawa w wysokości 

wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dla 
niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Włodawa; 

5.6. wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi; 

5.7. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej; 

5.8. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Włodawa. 
6. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 
7. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności 

oraz praca społecznie użyteczna wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego dotyczącą 
potrzeb Sądu w zakresie wykonywania prac przez skazanych w 2022 r. 

8. Wolne wnioski, komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Włodawa. 
9. Zakończenie obrad sesji 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, 1834). 

 
 

 
        Przewodniczący Rady 
        /-/ Janusz Korneluk  

    


