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Proponowany porządek
XV Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka
w dniu 15 czerwca 2020 roku ( poniedziałek )
sala widowiskowa GCKiB
Godzina 15.00
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad sesji
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
2. Informacje przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o pracy w okresie
międzysesyjnym.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych wg druku nr 199;
2) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat części
nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 7/9,
obręb ewidencyjny Podkomorzyce, położonej w Podkomorzycach oraz wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy wg druku
nr 200;
3) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Kozy oznaczonej jako działka nr 8/13 wg druku nr 201;
4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Kozy oznaczonej jako działka nr 73 wg druku nr 202;
5) wyrażenia

zgody

na

sprzedaż

nieruchomości

gruntowej

położonej

w miejscowości Otnoga oznaczonej jako działka nr 103/7 wg druku nr 203;
6) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr
204;
7) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi
Prokuratora Rejonowego w Lęborku wraz z odpowiedzią na skargę wg druku nr
205;
8) zmian w budżecie gminy na 2020 rok wg druku nr 206;

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
a) przedstawienie informacji o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych;
b) pozostałe informacje.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.
7. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.
8. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019 poz.506) –
pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w
pracach organów gminy

