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O B W I E  S Z C Z E N I E 

 

 

 Na podstawie art. 20 ust.1 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 

oraz art. 38 Statutu  Gminy Świlcza zwołuję LI sesję Rady Gminy Świlcza, z 

następującym ustalonym porządkiem obrad: 

 

 

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

2. Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 

2017. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 

jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych  

z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, 

związanej z tym, umowy. ( Mrowla). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej  

z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, 

związanej z tym, umowy. (Mrowla II ). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych  

z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, 

związanej z tym, umowy. (Rudna Wielka). 

9. Podjęcie uchwały w  sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej  

z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, 

związanej z tym, umowy. (Świlcza). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych  

z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, 

związanej z tym, umowy.(Świlcza II ). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych  

z jednoczesnym  odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, 

związanej z tym, umowy.(Trzciana). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia komunalnych nieruchomości 

gruntowych. (Trzciana). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej. (Woliczka). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie. wyrażenia zgody na przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody. 



15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta  Gminy. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

Zespołu Szkół w Świlczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana 

Kantego w Świlczy 

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 

Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

Zespołu Szkół w Bratkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dąbrowie, w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, wchodzącą w skład Zespołu 

Szkół w Dąbrowie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół  

w Trzcianie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Trzcianie. 

23. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2017r.  / tj. poniedziałek / o godz. 16.00  

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Świlcza. 

 

 Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do udzielenia radnemu przez 

zakład pracy zwolnienia na czas trwania posiedzenia zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 

8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875).  

 

 

         

        PRZEWODNICZĄCY 

            RADY GMINY 

 

          mgr Piotr Wanat 


