
OGŁOSZENIE 

 
W dniu 24 listopada 2021 roku o godz. 13

30
 odbędzie się XLIV sesja                                       

Rady Gminy w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku przy                                  

ul. Piłsudskiego 42. 
 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Wińsko. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2021 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na 2022 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

2022r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wińsko. 

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich pobierania.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta umowy o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, opłaty dodatkowe oraz 

opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności 

publicznej zorganizowanym na terenie gminy Wińsko.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz 

maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę 

Wińsko. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Wińsko z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2022’’ 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko. 

17. Informacje i komunikaty. 

18. Wolne wnioski. 

19. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

 
 


