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Świdwin, dnia 20 października 2020 r.

P a n (i)

w2 rozdzielnika

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 15zzx ust. li 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach zwi ązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COyID-1 9, innych
chorób zaka źnych oraz wywo łanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z pó źn. zm.)
zwo łuj ę
XXII Sesj ę Rady Gminy Świdwin
na dzień 28 października 2020 r. (środa) na godz. 13.30
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Świdwin.

Sesja odbędzie się w sposób zdalny on-line za pomoc ą środków porozumiewania
się na odległość.
Proponuj ę następuj ący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protoko łu z ostatniej sesji.
3. Przyj ęcie wniosków do porządku obrad.
4. Sprawozdanie z funkcjonowania o światy na terenie Gminy Świdwin za rok szkolny 2019/2020.
5. Informacje Przewodnicz ących Komisji i Przewodnicz ącego Rady o pracach mi ędzy sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie mi ędzy sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Czas dla samorz ądów.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Podj ęcie uchwał :
1) w sprawie rozpatrzenia wniosku So łectwa Stary Przybys ław o przyznanie środków w
ramach funduszu so łeckiego na rok bud żetowy 2021,
2) w sprawie rozpatrzenia wniosku So łectwa Oparzno o przyznanie środków w ramach
funduszu so łeckiego na rok bud żetowy 2021,

3) w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsi ębiorstwo Gospodarki Odpadami
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadania
własnego Gminy Świdwin dotyczącego prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,
4) w sprawie sprzedaży nieruchomo ści w Bełtnie na rzecz użytkownika wieczystego,
5) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji
w Świdwinie,
6) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.
Przewodnicząca Rady Gminy
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