Lubicz Dolny, dnia 25 marca 2022 r.

ORG.0002.3.2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583)
informuję o:
XLI sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 31 marca 2022 r. (czwartek) o godz.
12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
a) stwierdzenie quorum
b) odczytanie porządku obrad
c) zgłaszanie spraw do porządku.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lubicz.
3.Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Dobrzejewicach na temat stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lubicz za 2021 rok.
4. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Lubiczu dotyczące
działalności OSP na terenie Gminy Lubicz za 2021 rok.
5. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami.
6. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.
7. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.
8. Podjęcie uchwał:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
c) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś
d) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Rogowo
e) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie
Lubicz w roku 2021 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2022
f) w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Więcej
wiem, jestem bezpieczny, lepiej pomagam” realizowanego w ramach RLKS finansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata
2014 – 2020, Europejski Fundusz Społeczny (P1)
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Toruńskiego w 2022 r.
h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu w celu utrzymania drogi
rowerowej
i) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”
j) w sprawie przekazania pisma według właściwości.
9. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.
10. Zakończenie obrad.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski

