
Zbójno, dnia 15.09.2021 r. 

 

ERS.0002.29.6.2021 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Zbójno na 

dzień 29 września 2021 roku o godz. 1500 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno. 

 

Proponuję następujący porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji: 

a) stwierdzenie kworum; 

b) wybór sekretarza obrad; 

c) wnioski w sprawie zmian porządku obrad; 

d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami oraz z wykonywania uchwał 

przyjętych na ostatniej sesji. 

3. Sprawozdanie z prac komisji rady. 

4. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 

2021 rok. 

5. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób 

uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o 

charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zbójno lub jej jednostkom 

organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej. 

6. Uchwała w spawie udzielenia dotacji Spółdzielni Socjalnej „Zbójeński Kredens” z 

siedzibą w Zbójnie. 

7. Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zbójnie do przyznawania dodatku energetycznego. 

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Zbójno. 

9. Uchwała w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbójno z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 

2022 rok”. 



10. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zbójno na rok 

szkolny 2021/2022. 

11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zbójno na lata 2021-2028. 

12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Obory na lata 2021-2028. 

13. Pytania radnych i zaproszonych osób. 

14. Odpowiedzi na pytania radnych i zaproszonych osób. 

15. Wnioski i oświadczenia. 

16. Sprawy różne. 

17. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Mieczysław Pankiewicz 


