
OGŁOSZENIE 

 
W dniu 15 grudnia 2021 roku o godz. 11

15
 odbędzie się XLVI 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2021 rok. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność 

Gminy Wińsko oraz warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla gminy Wińsko na rok 2022. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się 

na terenie Gminy Wińsko w ramach repatriacji. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się 

na terenie Gminy Wińsko w ramach repatriacji. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się 

na terenie Gminy Wińsko w ramach repatriacji. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się 

na terenie Gminy Wińsko w ramach repatriacji. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się 

na terenie Gminy Wińsko w ramach repatriacji. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się 

na terenie Gminy Wińsko w ramach repatriacji. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się 

na terenie Gminy Wińsko w ramach repatriacji. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się 

na terenie Gminy Wińsko w ramach repatriacji. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, 

Usług, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Gruntami i Ochrony Środowiska. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Pomocy Społecznej i Sportu. 

19. Informacje i komunikaty. 

20. Wolne wnioski. 

21. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
 

 

 

 

 

 
 

 


