
 
Rada Gminy Turawa 

XXXIX Sesja w dniu 3 marca 2022, godz. 09:00 
Radni - Sesja 

XXXIX 

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. Podjęcie uchwał: 

a. w sprawie rozpatrzenia petycji, zarejestrowanej pod Nr OR.152.7.2021 

b. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bierdzanach 

c. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi 

oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego 

handlu 

d. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnych umów 

dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości gruntowych 

położonych w miejscowości Osowiec przeznaczonych pod użytkowanie 

w charakterze ogródków działkowych 

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 wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia 

od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Turawa. 

g. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 roku 

h. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turawa 

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

rodziny w 2021 r. ujętych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na 



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

tych zadań- AUTOPOPRAWKA 

j. w sprawie uchwalenia Programu Osłonowego Wsparcia Seniorów 

w Gminie Turawa w związku z utrzymującym się stanem epidemii COVID-

19 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

k. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Turawa na lata 2020 – 2025 za rok 2021 

l. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych 

m. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2022 r. 

5. Funkcjonowanie oświaty na terenie Gminy. 

6. Działalność Spółki Wodnej na terenie Gminy Turawa w 2021 roku i plan działania 

na 2022 r. 

7. Funkcjonowanie PSZOK-u - koszty funkcjonowania za 2021 rok. 

8. Informacja o stanie dróg i ich oznakowanie na terenie Gminy Turawa. 

9. Przedstawienie pism, które wpłynęły do Rady Gminy. 

10. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych. 

11. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

12. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

13. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 

 


