Przewodniczący Rady Gminy Włodawa
Włodawa, dnia 22.04.2021r.
RG.0002.5.2021

ZAPROSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378)
zwołuję na dzień 30 kwietnia 2021 r. o godz. 900
XXXIV SESJĘ RADY GMINY WŁODAWA.
Sesja odbędzie się w formie zdalnej za pomocą łącza internetowego.
Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Włodawa.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów obrad poprzednich sesji Rady Gminy Włodawa.
4. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodawa;
5.2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Włodawa na rok 2021;
5.3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym
dzierżawcą;
5.4. wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste
udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Różance i przeniesienie
własności części budynku;
5.5. ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat i sposobu ich
poboru za parkowanie pojazdów samochodowych w pasie drogi powiatowej
Nr 1726L w Okunince;
5.6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu;
5.7. określenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;
5.8. rozpatrzenia petycji nr RG.152.2.2021;
5.9. rozpatrzenia petycji nr RG.152.3.2021.
6. Sprawozdanie za 2020 r. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Gminy Włodawa na lata 20172024 przyjętego Uchwałą Nr XXXI/199/16 Rady Gminy Włodawa z dnia 28 grudnia
2016 r.
7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Włodawa w 2020 r.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie za
rok 2020 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2022.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włodawa z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2020 roku.
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11. Wolne wnioski, komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Włodawa.
12. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Włodawa.

Z uwagi na ważność spraw będących tematem obrad uprzejmie proszę o wzięcie
udziału w sesji.
Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji: art. 25 ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378).
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