
        Świedziebnia, dnia 23 marca 2023 r. 

Nr  RG.0002.3.2023 

 

 

  

 

 

 
ZAWIADOMIENIE 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na dzień 31 marca 2023 r. (piątek) na godz. 12
00

 XL Sesję 

Rady Gminy Świedziebnia, która odbędzie się w sali posiedzeń nr 10 Urzędu Gminy Świedziebnia, 

z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie  sesji: 

a) stwierdzenie quorum 

b) przyjęcie porządku obrad 

2. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/211/2022 Rady Gminy 

Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia 

na 2023 rok.  

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Świedziebnia na lata 2023 – 2030. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świedziebnia 

w 2023 roku. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

i ustalenia jej przebiegu. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na 

rzecz Gminy Świedziebnia nieruchomości gruntowej. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Dzierzno na lata 2023 – 2030. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłuśno 

na lata 2023 – 2030. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.  

14. Inne sprawy. Interpelacje i zapytania radnych.       

   

           Z poważaniem 

 

                   Przewodniczący Rady 

                         (-) Jarosław Cyrankowski 
 

 

 


