
INFORMACJA 

 

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U.                  

z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) informuję, że zwołuję sesję Rady Gminy w Strawczynie, która odbędzie się 

w dniu 29 września 2021 r. o godz. 900 w pokoju nr 46 (II piętro) Urzędu Gminy w Strawczynie. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum. 

2. Powołanie sekretarza i protokolanta obrad. 

3. Porządek obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2021 z sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29.07.2021 r. 

5. Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy i informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.  

6.  Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I-sze półrocze 2021 r. 

7. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 r.; 

2) w sprawie zmian w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021 - 

2031; 

3) w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 

stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Świętokrzyskiego; 

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego; 

5) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego; 

6) w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/236/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia                       

9 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę; 

7) w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/238/2020 Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2020 r.                    

w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strawczyn”; 

8) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strawczyn na 

lata 2021 - 2027; 

9) w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie; 

10) w sprawie przyjęcia projektu  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Strawczyn. 

8. Komunikaty i ogłoszenia. 

9. Zakończenie sesji. 

 

         z poważaniem: 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

/ - / Grzegorz Stępień 

 

 

 

 

Strawczyn, dn. 20.09.2021 r. 

 


