
Łączna dn. 27.02.2020r. 

RADA GMINY ŁĄCZNA ' 
Kamionki 60. 
26-140 Łączna 
Tel. 41 2548 978 

Znak: Or. 0002.XVII.2020
 

Pani/Pan 

Uprzejmie zapraszam na XVII-e w kadencji posiedzenie Rady 

Gminy Łączna, które odbędzie się dnia 5 marca 2020r. (czwartek) 

w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonej 

Górce 1 b. 
Rozpoczęcie obrad - godz. 14,00 

Proponowany porządek obrad: 

1. Powitanie i stwierdzenie kworum. 

2. Powołanie sekretarza obrad. 

3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami. 

5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji. 

6. Przedstawienie wniosków z posiedzeń komisji w okresie między sesjami. 

7. Pytania, wnioski, interpelacje. 

8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łączna w roku 2020” 

b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu 

i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii 

elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej  



c) dotycząca zmiany Uchwały NR XLVIII/250/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 27 

września 2018 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników 

oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 

d) nabycia na rzecz Gminy Łączna prawa własności nieruchomości gruntowej 

e) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Łączna mienia Miasta i Gminy Suchedniów 

w związku ze zmianą granic 

f) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie 

Klonów stanowiącej własność Gminy Łączna 

g) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie 

Klonów stanowiącej własność Gminy Łączna 

h) ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy Łączna 

i) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku 

j) zmian budżetu Gminy Łączna na 2020 rok 

k) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2020-2028 

10. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2020r. 

11. Zakończenie obrad.
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