
 
Rada Gminy Turawa 

XXVI Sesja w dniu 17 grudnia 2020, godz. 09:00 
Radni - Sesja 

XXVI/2020 

1. Sprawy regulaminowe. 

a. stwierdzenie quorum, 

b. przedstawienie porządku obrad, 

c. głosowanie nad poprawkami do protokołu z ostatniej sesji. 

2. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

3. Informacja o realizacji wniosków . 

4. Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ( opinia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej). 

5. Przyjęcie budżetu na 2021 rok 

a. Odczytanie projektu uchwały budżetowej . 

b. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej. 

c. Odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy. 

d. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie proponowanych 

poprawek lubautopoprawek, 

e. Dyskusja nad projektem budżetu. 

f. Głosowanie poszczególnych wniosków komisji Rady Gminy. 

g. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

6. Podjęcie uchwał. 

a. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2021, 

b. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Turawa, 

c. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

na terenie gminy Turawa, 

d. w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa, 



e. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 

na okres 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy 

dla lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Turawa, 

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

dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same 

nieruchomości gruntowe na okres do trzech lat, 

g. w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 

grudnia 2021 r., 

h. w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu pn.” Wdrożenie 

systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa 

opolskiego” w ramach Programu LIFE, 

i. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 rok 

7. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2021 rok. 

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

Gminy. 

9. Przedstawienie pism, które wpłynęły do Rady Gminy. 

10. Wolne wnioski. 

11. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

12. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

13. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

Niniejsze zawiadomienie należy przedłożyć w zakładzie pracy celem uzyskania 

zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z 

dnia 8 marca 1990 r. ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) 


