Rada Gminy Ś widwin
Plac Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Świdwin, Polska

tel. +48 94 36 520 15, fax. +4894 36 535 68

wvoiv.swidwin.qmina.pl e mail: pocztaswidwin.qmina.pl
-

Świdwin, dnia 16 listopada 2020 r.

P a n (i)

we 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 z pó źn. zm.) w zw. z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwi ązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zaka źnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374
z późn. zm .) zwołuję

XXIII Sesj ę Rady Gminy Świdwin
na dzie ń 24 listopada 2020 r. (wtorek) na godz. 12.00
w sali posiedze ń Urzędu Miasta i Urz ędu Gminy Świdwin.

Sesja odb ędzie si ę w sposób zdalny on-line za pomocą ś rodków porozumiewania
się na odleg łość.
Proponuj ę następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protoko łu z ostatniej sesji.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Bezpieczeństwo publiczne na terenie Gminy Świdwin.
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 samorządów.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Podj ęcie uchwał :
1) w sprawie przyj ęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdzia łania Narkomanii w Gminie Świdwin na rok 2021,

2) w sprawie przyj ęcia Programu współpracy Gminy Świdwin z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2021 rok,
3) w sprawie nadania nazwy ulicy,
4) w sprawie okre ślenia stawek podatku od nieruchomo ści,
5) w sprawie dokonania zmian w bud żecie gminy na rok 2020.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Olejniczak

