
RADA GMiNY
WILKOWICE

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2021 r. póz. 1372) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U.
z 2020 r. póz. 568) zwołuję:

XXXIII Sesję Rady Gminy Wilkowice 29 września 2021 r. środa o odz. 14. 00 która odbędzie się
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8a oraz w zdalnym trybie
obradowania.

Porz dek obrad:
l. Otwarcie XXXIII 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. Wykonanie budżetu za l półrocze 2021 roku - analiza dochodów i wydatków oraz przebieg inwestycji

na terenie Gminy.

6. Sprawozdanie 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. zmiany uchwały nr XXII/167/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.

b. zmiany uchwały nr Xll/89/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilkowice,

c. Wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2021 rok,
d. Wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2021 -2032.

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 2021 r.
póz. 1372 ze zm./.
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