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 Informuję o obradach XXIV Sesji Rady Gminy Osięciny, które odbędą się dnia 
19 maja 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 XXIII 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  określenia  Zasad  i  trybu  postępowania  przy  udzielaniu  dotacji

celowych  z  budżetu  gminy  Osięciny  na  dofinansowanie  budowy  przydomowych  oczyszczalni
ścieków w 2021 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/192/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 25
stycznia 2021 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr ew. 228/1.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/203/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 30

marca 2021 roku.
11. Podjęcie  uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w miejscowości Osięciny pod nazwą

„Klub Senior”.
12. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie  przyjęcia  Programu opieki  nad  zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osięciny w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych

przez Gminę Osięciny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1
września 2021 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

15. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
16. Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
17. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego z terenu gminy Osięciny za 2020 rok.
18. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2020 rok.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie.

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


