
                                                                                               Osięciny, dn. 25.03.2021 r.

              

  Informuję o  obradach XXIII Sesji Rady Gminy Osięciny, które odbędą się dnia 
30 marca 2021 roku o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta z okresu międzysesyjnego.
5. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy

Osięciny na lata 2021-2025.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2021

rok.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia/nie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  funduszu

sołeckiego w budżecie w 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej

na sfinansowanie usług niezbędnych do realizacji działań informacyjno-promocyjnych i zarządzania
projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Radziejowskiego  na
realizację zadań bieżących.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  Zasad  i  trybu  postepowania  przy  udzielaniu  dotacji
celowych  z  budżetu  gminy  Osięciny  na  dofinansowanie  budowy  przydomowych  oczyszczalni
ścieków w 2021 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji  Szkoły Podstawowej im. Marii  Konopnickiej  w Kościelnej
Wsi.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osięciny w 2021 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie

Gminy Osięciny na lata 2021-2027.
15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok.
16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osięcinach za 2020 rok.
17. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.
18. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Osięcinach za 2020 rok.
19. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach za 2020 rok.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie.

W  związku  z  zagrożeniem  stanu  bezpieczeństwa  wynikającego  z
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 nie zaleca się przybycia na obrady
Sesji  .  


