
   

Zawiadomienie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 czerwca 2012 r. o godz. 
9-ej w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku XXII sesję VI kadencji Rady Gminy. 
Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji 

 2. Przyjęcie porządku obrad 

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXI nadzwyczajnej sesji 

 4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie 

 5. Podjecie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej  oraz warunków  
i sposobu ich przyznawania – projekt nr 1 

 6. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk – projekt nr 2 

 7. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mszadla Nowa – 
projekt nr 3 
 
 8. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipiny 
 – projekt nr 4 

9.  Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego  
– projekt nr 5 
 
10. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach 
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt nr 6 

11. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 
91/XVI/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku, zmienionego Uchwałą Nr 110/XIX/12 z dnia  
29 marca 2012 r. – projekt nr 7 

12. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy 
Przyłęk – projekt nr 8 
 

13. Podjęcie uchwał budżetowych w sprawie:  

 a) wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 – projekt nr 9 

 b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017 – projekt 
nr 10 



14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w Łagowie – projekt nr 11 

15. Zapytania i interpelacje 

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

17. Zamknięcie obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Wojciech Szmajda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


