
 
Rada Gminy Turawa 

XXXVII Sesja w dniu 20 grudnia 2021, godz. 09:00 
Radni - Sesja 

XXXVII/2021 

ZAPROSZENIE 

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 i opinia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

5. Przyjęcie budżetu na 2022 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 lub autopoprawek, 

e. dyskusja nad projektem budżetu, 

f. głosowanie poszczególnych wniosków komisji Rady Gminy, 

g. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2022 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Turawa na rok 2022. 

7. Podjęcie pozostałych uchwał: 

a. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/223/2021 Rady Gminy Turawa z 

dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 

Turawa, 

b. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa, 



c. w sprawie określenia minimalnych stawek dzierżawy gruntów i stawek 

czynszu za lokale użytkowe oraz opłat za umieszczenie reklam poza pasem 

drogowym na terenie Gminy Turawa obowiązujących od dnia 1 stycznia 

2022 r. 

d. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa 

e. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego południowej części obszaru wsi Turawa uchwalonego 

Uchwałą Nr IX/34/19 Rady Gminy Turawa z dnia16 lipca 2019 r. 

f. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r. 

g. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2021 

8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2022 rok. 

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

Gminy. 

10. Przedstawienie pism, które wpłynęły do Rady Gminy. 

11. Wolne wnioski, interpelacje, i zapytania radnych. 

12. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

14. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Turawa 

                                                                                     Robert Sobczyk 

 


