
 

 
Rada Gminy Wijewo informuje, że XXXIII Sesja Rady Gminy odbędzie się  

w dniu  29 grudnia 2021 r. o godz. 13:00 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Wijewie, 
ul. Powstańców Wielkopolskich 19, 64-150 Wijewo 

 
 
 

PORZĄDEK OBRAD 
 
    
    
1. Otwarcie. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie 
           międzysesyjnym. 
6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego 
           członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług  
           w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wijewo. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części 
           nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wijewo na czas oznaczony 
           oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie 
           służebności gruntowej. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania 
           mieszkaniowym zasobem Gminy Wijewo na lata 2022 – 2026. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/155/2020 Rady Gminy Wijewo 
           z dnia 10 grudnia 2020r. sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
           i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
           na rok 2021. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania 
           nagród sportowych. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  
           2021-2042. 
16. Przedstawienie informacji w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji  
           określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach   
           publicznych. 
17.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

   Wijewo na lata 2022 – 2042: 
17.1  odczytanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na   
            lata  2022-2042 wraz z uzasadnieniem. 
17.2     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii  o  
            projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042. 
17.3    głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
           Gminy Wijewo na lata 2022 – 2042. 
18.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na 2022 rok: 
18.1    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 
18.2    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
           budżetowej. 
18.3    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii  
           o możliwości sfinansowania przez Gminę Wijewo deficytu budżetu na  2022 rok. 



18.4    odczytanie opinii Komisji Stałych Rady o projekcie uchwały budżetowej. 
18.5    przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach Komisji 
           Stałych. 
18.6    odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji a nie 
           uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej. 
18.7    przedstawienie  autopoprawek  Wójta do projektu uchwały budżetowej. 
18.8    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 
18.9    głosowanie wniesionych autopoprawek. 
18.10  głosowanie wniosków Komisji Stałych Rady nie uwzględnionych przez Wójta w 
           autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków. 
18.11  głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na 2022 rok. 
19.      Zapytania i wolne wnioski. 
20.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
21.      Zakończenie. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Przewodnicząca 
                                                                Rady Gminy Wijewo 

 
                                                                            /-/ Maria Rąk 


