
Rada Gminy Turawa 

XXXVI Sesja w dniu 25 listopada 2021, godz. 09:00 
Radni - Sesja 

XXXVI/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 radnych. 

4. Przyjęcie stawek podatkowych na 2022 r. 

a. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

5. Podjęcie pozostałych uchwał: 

a. w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

b. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turawa 

c. w sprawie wydzierżawienia na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Turawa w trybie przetargowym. 

d. w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2023 rok " 

e. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania 

f. w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-

door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa 

g. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turawa 

h. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnych Rady Gminy 

Turawa 

i. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej dla 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” 

j. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 rok  



6. Przedstawienie głównych założeń do projektu budżetu na 2022 r. 

7. Informacja Wójta Gminy o aktualnej sytuacji przy pracach nad ścieżką rowerową w 

Gminie Turawa. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie za 

2020 rok oraz informacja w zakresie potrzeb pomocy społecznej. 

9. Przedstawienie pism skierowanych do Rady Gminy. 

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

Gminy. 

11. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

12. Odpowiedź na złożone wnioski i zapytania radnych. 

13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

14. Zakończenie obrad i zamknięcie Sesji Rady Gminy Turawa. 

 


