
 
Rada Gminy Turawa 

XXXI Sesja w dniu 27 maja 2021, godz. 09:00 
Radni - Sesja 

XXXI/2021 

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. Podjęcie uchwał. 

a. w sprawie rozpatrzenia petycji, zarejestrowanej pod Nr OR.152.4.2021 

b. w sprawie rozpatrzenia petycji, zarejestrowanej pod Nr OR.152.5.2021r. 

c. w sprawie odmowy uchylenia w części uchwały Rady Gminy Turawa, 

d. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie gminy Turawa oraz 

określenia sezonu kąpielowego, 

e. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej 

przebiegu, 

f. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r. 

g. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

h. w sprawie udzielenia dotacji w 2021 roku na realizację zadań w zakresie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, 

i. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu 

Gminy Turawa zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu, 

j. zmieniająca Uchwałę nr XXVIII/163/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 

28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług 

transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie 

mobilności w Gminie Turawa, 



k. zmieniająca Uchwałę nr XXVIII/162/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 

28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowej koncepcji 

organizacji usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących 

wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa, 

l. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/170/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 

11 marca 2021 r. 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., 

m. zmieniająca Uchwałę nr XXVI/143/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 

17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021  

5. Ocena zasobów z Pomocy Społecznej -Uchwała w sprawie przyjęcia "Oceny 

zasobów pomocy społecznej Gminy Turawa za 2020 r." 

6. Stan przygotowań do sezonu turystycznego 2021 r. 

7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 

2020 

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. 


