Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 ze zm. ) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 30 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19,innychchoróbzakaźnychorazwywołanych nimisytuacji kryzysowych orazniektórych innych ustaw(tj. Dz. U.z 2020 r.
póz.568 ze zm.) zwołuję:

XXXVIII Sesję Rady Gminy Wilkowice 26 s cznia 2022 r. o odzinie 14. 00 która zostanie przeprowadzona
w stacjonarnym trybie obradowania na sali sesyjnej Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 oraz
w zdalnym trybie obradowania.
Porz dek obrad:

l. Otwarcie XXXVIIIsesji RadyGminy Wilkowice, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienieporządkuobrad.
3. Wnioskiw sprawiezmian do porządkuobrad.

4. Informacja Radnych Rady Powiatu o podjętych działaniach na rzecz Gminy Wilkowice.
5. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Wójta o zgłoszonych do Gminy żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych
decyzjach,o którychmowaw ust. 6 i 7 ustawyo planowaniui zagospodarowaniuprzestrzennym.
8. Zakończonei rozliczone inwestycje i remonty w roku 2021.
9. Sprawozdaniaz działalności komisji za 2021 r.

10. Informacja Przewodniczących Komisji na temat wnioskówwypracowanych na komisjach.
11. Informacja Przewodniczącego Radyo pisemnych interpelacjach i zapytaniach radnych.
12. Podjęcieuchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska -Białej na dofinansowanie
działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej,

b) przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w składzie Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych Rady
Gminy Wilkowice,

c) zmiany Uchwały nr 11/5/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji RadyGminyWilkowicekadencji 2018-2023,
d) przekazaniapetycji według właściwości,

e) wprowadzeniazmiando budżetuGminyWilkowicena 2022 rok,
f) wprowadzenia zmian do WPF na lata 2022-2035.

13. Przyjęcieprotokołu z sesjiXXXVI/2021,XXXVII/2021.
14. Wolne wnioski, komunikaty.
15. 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. /.
Przewodniczący Rady Gminy
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