
Zapraszam na XX Sesję Rady Gminy Wągrowiec, 

która odbędzie się dnia 28 lutego 2020 roku, 

o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, sala 306 

z następującym porządkiem obrad: 

 

  

Proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie XX sesji. 

2. Ustalenie porządku obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.  

4. Sprawozdanie z działalności i podjętych wnioskach Komisji Rady Gminy między sesjami. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między Sesjami Rady Gminy. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) rozpatrzenia petycji nauczycieli oddziałów przedszkolnych w Gminie Wągrowiec, dotyczącej 

przyznania dodatku za wychowawstwo, w kwocie równej wysokości dodatku otrzymywanego 

przez nauczycieli szkoły, jak i nauczycieli wychowania przedszkolnego, 

2) rozpatrzenia petycji, 

3) skargi na działalność Wójta Gminy Wągrowiec i Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, 

4) skargi na działalność Wójta Gminy Wągrowiec, 

5)   statutów Sołectw Gminy Wągrowiec 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Wągrowiec, 

7) określenia średniej ceny jednostki paliwa  w Gminie Wągrowiec na rok szkolny 2019/2020, 

8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przysieczyn, 

9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym, 

10) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

11)  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wągrowiec na 2020 rok, 

12) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Wągrowiec,  

13) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położnego 

w Pokrzywnicy, udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży oraz ustanowienia służebności 

gruntowej, 

14) zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Wągrowiec do realizacji programu pn.: 

„Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 

18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”, 

15) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  przez Gminę 

Wągrowiec, 

16) zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na rok 2020, 

17) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Wągrowiec na lata 2019 – 2032, 

7. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie sesji.  

          
                Przewodniczący Rady Gminy 

                                 
                 Jerzy Łukaszczyk 


