
PORZĄDEK  POSIEDZENIA 
XLV SESJI  RADY GMINY WIJEWO 

31 stycznia  2023 r. godz. 13:00 – WDK Wijewo 
            
    

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. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 roku 
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2022 roku 
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej w 2022 roku 
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo – Socjalnej w 2022 roku. 
11. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach prowadzonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2022. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie mienia 
gminnego 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór 
nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Wijewo 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Wijewo 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Wijewo  
z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej  
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019 – 2023 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Wijewo  
z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  
i w domu” na lata 2019-2023. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Wijewo na rok 
2023 "Teleopieka dla potrzebujących" 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.       
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji na 2023 rok. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2023 rok. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo - Socjalnej  

na 2023 rok. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wijewo na lata 2023-2042   
23. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo 

na 2023 r.  
24. Zapytania i wolne wnioski. 
25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
26. Zakończenie. 

 
 
 
 
 


