PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Swilcza
36-072 ŚWilC'.:',

Świlcza, dnia 24.05.2021 r.

RG.0002.37.2021

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.! o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 7!3 z późno zm.) oraz art. 38 ust. 3
Statutu Gminy Świlcza zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Świlcza z następującym porządkiem obrad:

l. Przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja z realizacji uchwal, działalności Wójta i Urzędu Gminy.
3. Podjęcie uchwaly w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza
na lata 2021 - 2029.
5.

Podjęcie
uchwaly w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych
z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej
z tym umowy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci, prowadzonych przez Gminę Świlcza
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
7.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych
przez Gminę Świlcza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Swilcza.

8.

Podjęcie

zmieniającej

uchwałę

w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego Zespołu Szkół w Bratkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
Nr l im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach.

9.

Podjęcie uchwały zmieniającej

uchwałę

uchwały

w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego Zespołu Szkół w Świlczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. św. Jana Kantego w Świlczy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII261/2020 Rady Gminy Świlcza
z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2021.
11.

Podjęcie

uchwały

uchylającej

uchwałę

w

sprawie

zawieszenia

działalności

Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza.

12. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego "Programu współpracy Gminy
Świlcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok".
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
Sesja odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. Itj. poniedziałek! o godz. 16.00 w budynku
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzcianie.
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