
                                                                                                           Wierzbica, 2021- 12- 21 

OP. 0002. 17.2021 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 
 

  Zawiadamiam, że  w dniu 29 grudnia 2021r. o godz. 8 00 w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy  odbędzie się LI sesja   Rady Gminy  Wierzbica obecnej kadencji. 
 

Proponowany porządek sesji: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wolne wnioski i sprawy bieżące. 

3. Uchwała w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej na rok 2021. . 

4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 . 

5. Uchwała w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego . 

6. Zapoznanie z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. 

7. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii w Gminie Wierzbica w 2022 

roku . 

8. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika GOPS. 

9. Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej 

stanowiącej własność Gminy Wierzbica w trybie przetargu nieograniczonego. 

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego na parterze budynku 

Nr 27 przy ulicy Ignacego Krasickiego w Wierzbicy na czas oznaczony  powyżej 3-ch lat . 

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego na parterze budynku 

Nr 27 przy ulicy Ignacego Krasickiego w Wierzbicy na czas oznaczony  powyżej 3-ch lat 

(Projekt     Nr 8 .). 

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego na parterze budynku 

Nr 14 przy ulicy Ignacego Krasickiego w Wierzbicy na czas oznaczony  powyżej 3-ch lat . 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego na parterze budynku 

Nr 28 przy ulicy Ignacego Krasickiego w Wierzbicy na czas oznaczony  powyżej 3-ch lat . 

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego na parterze budynku 

Nr 10 przy ulicy Ignacego Krasickiego w Wierzbicy na czas oznaczony  powyżej 3-ch lat . 

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego na parterze budynku 

Nr 28 przy ulicy Ignacego Krasickiego w Wierzbicy na czas oznaczony  powyżej 3-ch lat . 

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego na parterze budynku 

Urzędu Gminy w Wierzbicy przy ulicy Kościuszki 73, na czas oznaczony  powyżej 3-ch lat . 

17. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

18. Informacje Przewodniczącego Rady, zamknięcie obrad. 

                  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

/-/ Małgorzata Winiarska 


