
O B W I E S Z C Z E N I E  
Informuję, że w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 1100  w sali nr 9  

w budynku Urzędu Gminy Bukowsko odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy 
 
Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji  Rady Gminy. 
4. Informacja Wójta z pracy między sesjami. 
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
6. Wnioski Wójta Gminy o podjęcie uchwał, dyskusja, podjęcie uchwał. 

6.1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
6.2. ws wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, 
6.3. ws wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, 
6.4. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do wydzierżawienia w drodze 

bezprzetargowej, 
6.5. ws wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do wydzierżawienia w drodze 

bezprzetargowej, 
6.6. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego stanowiącego 

własność Gminy Bukowsko, 
6.7. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Bukowsko na lata 2019 – 2023, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/50/19 Rady Gminy 
Bukowsko z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Bukowsko na lata 2019 – 2023, 

6.8. ws zmiany ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bukowsko, 

6.9. w sprawie przystąpienia Gminy Bukowsko do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich, 
6.10. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bukowsko z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2022 r. 

6.11. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności - usługi opiekuńcze, 
6.12. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub 

Senior +, 
6.13. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019- 2023, 
6.14. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, 
6.15. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, 
6.16. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, 
6.17. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, 
6.18. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko, 
6.19. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, 
6.20. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Bukowsko oraz górnej stawki opłat ponoszonej przez 
właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Bukowsko 

7. Interpelacje i zapytania. 
8. Wolne wnioski. 
9. Zamknięcie sesji.      Przewodniczący 

             Rady Gminy Bukowsko 
        Piotr Łuszcz 


