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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kłodawa, 12 października 2020 r.
BR.0012.30.2020
Zawiadomienie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2019 r. z pó źn. zm.) oraz § 27 ust.2 Statutu Gminy Kłodawa przyjętego Uchwałą Nr
370/02 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 8 października 2002 r. Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 8 października 2002 r. (tj. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15 kwietnia 2013r. ,poz.2895)
zwołuje na dzień 22 października 2020 r. na godz. 10.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
XXX sesję Rady Miejskiej w Kłodawie
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołó w XXVIII i XXIX sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Informacja o wykonaniu budżetu za I pó łrocze 2020r.
6.Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych.
7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kłodawa w roku szkolnym
2020/2021.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu wspó łpracy Gminy Kłodawa
z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”.
9.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność
Burmistrza Kłodawy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2043.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkań cami Gminy Kłodawa.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2021 rok za odzysk
i unieszkodliwianie odpadó w z grupy 20...odpady komunalne łączni z frakcjami
gromadzonymi selektywnie.
14.Przyjęcie protokołó w z kontroli Komisji Rewizyjnej:
- Kontrola wydatkó w związanych z budową drogi gminnej Marynki - Rysiny Kolonia w 2019 r.,
- Kontrola wydatkó w związanych z przebudową ul. Rolniczej w Kłodawie w 2019r.,
- Kontrola wydatkó w związanych z przebudowa odcinkó w drogi powiatowej nr 3405P( od ul.
Włocławskiej w kierunku miejscowości Głogowa) w 2019r.
- Kontrola wydatkó w związanych z przebudową chodnika drogi wojewó dzkiej nr 263 w 2019r.
-Kontrola wydatkó w związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich z uwzględnieniem
przychodó w z wynajmu tych świetlic w 2019r.
15.Interpelacje i wnioski radnych.
16.Wolne wnioski.
17.Zamknięcie obrad sesji.
Wiceprzewodnicząca Rady
(-) Barbara Frątczak

