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RG.0002.4.2020.AZ              Polanka Wielka, dnia 17 kwietnia 2020 roku 
 
   
 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY POLANKA WIELKA 
zwołuje na dzień 

29 kwietnia 2020 roku na godz. 80 0  

sesję Rady Gminy Polanka Wielka 
 

 

 

Porządek obrad sesji: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Polance Wielkiej za 2019 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020" - załącznik  
do Uchwały Nr XXIII/108/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 2019 roku.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2020 roku". 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Polanka Wielka”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/114/2019 Rady Gminy Polanka Wielka  
z dnia 30 grudnia 2019 roku, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Polanka Wielka. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2020 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Oświęcim. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/36/2019 Rady Gminy Polanka Wielka  
z dnia 4 marca 2019 roku, w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polanka Wielka – etap I – 
część 2 – zadanie 1-5”. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polanka Wielka. 



18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia 
wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnego. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Polanka Wielka.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Wojtyły w Polance 
Wielkiej. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Polance Wielkiej. 

23. Wolne wnioski i zapytania radnych. 

24. Odpowiedź Wójta na wolne wnioski i zapytania radnych. 

25. Zakończenie sesji. 
 

 

 

 

 

 

         Przewodniczący Rady 

            /-/ Daniel Gałgan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja odbędzie się w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej. 

W związku z pandemią koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, Radni powinni 

wyposażyć się w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maski) oraz stosować  

się do wytycznych w sprawie zachowania odstępów i odległości. 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 
25 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy. 


