
L.

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2022 r. póz. 559 ze zm. ) zwołuję na dzień 30 listo ada 2022 r. środa o odz. 14. 00 XLVIII sesję Rady
Gminy Wilkowice, która zostanie przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Wilkowicach przy
ul. Wyzwolenia 25 (sala sesyjna na parterze).

Porz dek obrad:

l. Otwarcie XLVIII sesji Rady Gminy Wilkowice, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wnioski w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Informacja Radnych Rady Powiatu o podjętych działaniach na rzecz Gminy Wilkowice.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
6. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pisemnych interpelacjach i zapytaniach radnych.
9. Informacja Przewodniczących komisji na temat wniosków wypracowanych na komisjach.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców/opiekunów prawnych,
którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży do placówki oświatowej,

b) programu współpracy na rok 2023 Gminy Wilkowice z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Wilkowice na lata 2022-2025,
d) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi

w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi,
e) rozpatrzenia petycji z 16 sierpnia 2022 r.
f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów

oraz zwolnień na rok podatkowy 2023.
g) podatku od środków transportowych na rok 2023,
h) dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę nr 547/70.
i) zmiany uchwały nr Xlll/112/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie wyboru metod oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice oraz zwolnienia z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym,

j) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wilkowice
a Gminą Bielsko-Biała, dotyczącego powierzenia przez Gminę Wilkowice Gminie Bietsko-
Biała wykonania zadań publicznych w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych,
pochodzących z terenu Gminy Wilkowice,

k) pokrycia w roku 2022 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych Gminy Wilkowice, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,

l) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2022 r.,
m) wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2022

- 2035.



11. Wolne wnioski, komunikaty.
12. Zakończenie.

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie
z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r. póz. 559 ze
im. /.
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