
ZAWIADOMIENIE NR ORG.0012.17.5.2021.MB 

z dnia 18 listopada 2021 r. 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) zwołuję się wspólne posiedzenie 
Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej, Komisji Oświaty, Sportu 
i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 24 listopada 2021   
(środa) o godzinie 9 00 w sali Urzędu Gminy w Przechlewie. 
Porządek obrad : 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz 
przyjęcie porządku obrad komisji. 

2. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na rok 2022-opinia wszystkich 
komisji 

3. Rozpatrzenie projektu WPF na lata 2022-2033-opinia wszystkich komisji 

4. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu następujących projektów uchwał na 
Sesję w dniu 30.11.2021 r.: 
1)w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przechlewo (druk nr 
93/2021). 
2) w sprawie ustalenia wysokości  diet dla Radnych Rady Gminy Przechlewo 
( druk nr 95/2021). 
3) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Przechlewo na lata 2022-2027 (druk nr 83/2021). 
4) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 ( druk nr 84/2021). 
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przechlewo 
w latach 2021-2033 ( druk nr 94/2021). 
6) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie od  Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa przez Gminę Przechlewo  własności nieruchomości gruntowej  
położonej w obrębie Przechlewo, Gmina Przechlewo (druk nr 87/2021). 
7) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (druk nr 88/2021). 
8) w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat  z dotychczasowym dzierżawcą, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (druk nr 89/2021). 
9) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatne służebnością przesyłu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przechlewo  (druki nr 90/2021, 
91/2021, 92/2021). 
10) w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przechlewo 
z przeprowadzonej kontroli  w roku 2021 (druki nr 85/2021, 86/2021). 

5. Sprawy bieżące lub inne na Sesję:-opinia komisji budżetu na temat 
zarządzenia Wójta w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1m2 
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powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przechlewo. 
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 
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