
 
Rada Gminy Turawa 

XXIX Sesja w dniu 11 marca 2021, godz. 09:00 
Radni - Sesja 

XXIX/2021 

1. Sprawy regulaminowe. 

a. Stwierdzenie quorum 

b. przedstawienie porządku obrad, 

c. głosowanie nad poprawkami do protokołu z ostatniej sesji, 

2. GUS- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - prezentacja. 

3. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

4. Informacja o realizacji wniosków . 

5. Podjęcie uchwał: 

a. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Turawa 

b. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

c. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

d. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 rok 

e. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z 

dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same 

nieruchomości gruntowe na okres do trzech lat 

f. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2021 r. 

g. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu 

grantowego pn. Usługi transportu indywidualnego door-to-door dla osób 

potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa w 

okresie od 01.03.2021 r. do 30.11.2022 r. 

h. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Turawa jako Partner 

do realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin 



przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie 

pieczy zastępczej - III edycja” 

i. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny w 2020 r. ujętych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na 

lata 2019 – 2021 wraz z informacją o potrzebach związanych z realizacją 

tych zadań 

j. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań wynikających z 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Turawa na lata 2020 – 2025 

k. w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.5.2020 

l. w sprawie rozpatrzenia petycji OR.152.1.2021 

6. Działalność Spółki Wodnej na terenie Gminy Turawa w 2020 r. i plan na 2021r. 

7. Gospodarka mieszkaniowa na terenie Gminy Turawa i stan wykorzystania 

obiektów komunalnych (wszystkie zasoby). 

8. Utrzymanie dróg, placów i pozostałych terenów komunalnych w okresie zimy( 

odśnieżanie). 

9. Informacja o podjętych Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu 

Gminy. 

10. Przedstawienie pism, które wpłynęły do Rady Gminy. 

11. Wolne wnioski. 

12. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

14. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 


