Lubicz Dolny, dnia 18 lutego 2021 r.

ORG.0002.3.2021
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
informuję o:
XXVIII sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 25 lutego 2021 r. (czwartek)
o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Krobi (ul. Olimpijska 14) z proponowanym porządkiem
obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
a) stwierdzenie quorum
b) odczytanie porządku obrad
c) zgłaszanie spraw do porządku.
2. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Dobrzejewicach na temat bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Gminy Lubicz za 2020 rok.
3. Przyjęcie protokołów:
a) z sesji Rady Gminy Lubicz z 21 stycznia 2021 r.
b) z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lubicz z 30 stycznia 2021 r.
4. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami.
5. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.
6. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.
7. Podjęcie uchwał:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
c) w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grabowiec
d) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
e) w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Lubicz, a pozostałymi gminami
i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia
f) w sprawie nadania nazwy ulicy „Nostalgiczna" w miejscowości Kopanino
g) w sprawie nadania nazwy ulicy „Słoneczna" w miejscowości Grabowiec
h) w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
8.Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.
9. Zakończenie obrad.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski

