Rada Gminy Słońsk

Słońsk, dnia 22 listopada 2021r.
RG.0002.9.2021

ZAWIADOMIENIE
o XXIX ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY SŁOŃSK
Zawiadamiam, że w dniu 30.11.2021 r. o godz. 11:15 w Domu Kultury w Słońsku,
ul. Graniczna 1, odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Słońsk.
Mając na uwadze art. 15zzx ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), obrady planowane są z
wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), bez udziału gości
oraz publiczności.

1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
b) przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Słońsk, z dnia 5 listopada 2021r.
c) wnioski o uzupełnienie porządku obrad,
d) uchwalenie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy Słońsk.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słońsk na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata
2025 – 2028
2) przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słońsk na lata
2021-2032,
3) Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
4) przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowości – Słońsk,
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk
w miejscowościach: Słońsk,
6) ustalenia warunków udzielenia i wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości lokalowych
mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy,
7) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słońsk.

4. Interpelacje radnych.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Lilla Burkiewicz

Przebieg obrad można śledzić za pośrednictwem transmisji na stronie internetowej Gminy Słońsk
www.slonsk.pl w zakładce „Obrady Rady Gminy-transmisja”, lub na kanale Gmina Słońsk – YouTube.
Sprawy, które chcieli by Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać na skrzynkę mailową
(biurorady@slonsk.pl) lub listownie.
Materiały na sesję dostępne są pod adresem https://euslugi.slonsk.pl.

