
                                                                                                          

            

 Informuję o obradach XXXV Sesji Rady Gminy Osięciny, które odbędą 
się dnia 10 marca 2022 roku o godzinie 10.30 w sali obrad Urzędu Gminy w 
Osięcinach. 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV 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 2022-2026.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia/wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu

sołeckiego w budżecie w 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa

Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa

Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia

inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników

ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Osięciny.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i

ich  domowników  oraz  wprowadzenia  Regulaminu  określającego  zasady  prowadzenia
handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich domowników.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osięciny w 2022 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Osięciny na lata 2022-2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie

Osięciny na lata 2022-2024.
17. Informacja  dotycząca  przestępczości  na  terenie  właściwości  Prokuratury  Rejonowej  w

Radziejowie w 2021 roku.
18. Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii za 2021.
19. Sprawozdanie  z  działalności  Gminnego  Zespołu  Interdyscyplinarnego  w  Osięcinach  za

2021 rok.
20. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Osięciny za 2021 rok.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie.

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


