
Przewodniczący Rady Gminy Włodawa 

 

Włodawa, dnia 22.09.2022 r. 
 

RG.0002.12.2022 

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 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079) 

 
 

zwołuję na dzień 30 września 2022 r. o godz. 900 

LIII  SESJĘ  RADY  GMINY  WŁODAWA. 
 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Włodawa Al. Jana Pawła II 22.  
 

Porządek obrad LIII sesji Rady Gminy Włodawa. 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów obrad z poprzednich 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 2022; 

5.3. rozpatrzenia petycji; 

5.4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Włodawa z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2022 rok; 

5.5. nadania nazw ulic w miejscowości Okuninka; 

5.6. zniesienia nazwy ulicy Goździkowa w miejscowości Orchówek; 

5.7. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włodawa w 2022 r.; 

5.8. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Susznie; 

5.9. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym części 
nieruchomości położonej w Sobiborze; 

5.10. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włodawa. 

6. Wolne wnioski, komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Włodawa. 
7. 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079). 

 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy 
       /-/ Janusz Korneluk 


