
Przewodniczący Rady Gminy Włodawa 

 

Włodawa, dnia 20.01.2023 r. 
RG.0002.1.2023 

 
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 2023 r. poz.40) 

 
zwołuję na dzień 27 stycznia 2023 r. o godz. 900 

LX SESJĘ RADY GMINY WŁODAWA. 
 
 

Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Włodawa Al. Jana Pawła II 22.  
Porządek obrad LX sesji Rady Gminy Włodawa. 

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

5.1. zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

5.2. pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie  
z użytkowania; 

5.3. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włodawa na 
lata 2023-2030; 

5.4. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenie kryterium dochodowego 
uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku 
celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków    
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

5.5. ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Włodawa; 
5.6. określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów 

przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców 
niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Włodawa do placówek oświatowych. 

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 2023 r. poz. 40). 

 
        
  
        Przewodniczący Rady 

        /-/ Janusz Korneluk   

 


