
 

Rada Gminy 

Przesmyki 

 

  OGŁOSZENIE 
 

Przewodniczący Rady Gminy Przesmyki zaprasza na XLIII zwyczajną 

Sesję Rady Gminy Przesmyki, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. 

(środa) o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.    

2. Informacja nt. porządku obrad Sesji.   

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji. 

4. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

1) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na rok 2023,  

2) określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 obowiązujących 

na obszarze Gminy Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku,  

3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących  

w 2023 roku,    

4) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2022 rok,  

5) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,   

6) zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Przesmyki na lata 2021-2026, 

7) zmiany uchwały Rady Gminy Przesmyki Nr XXX/187/2021 z dnia  

17 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Przesmyki,   

8)  ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu,  

9) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Przesmyki,  

10) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Przesmyki  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie na rok 2023, 



11) zmiany WPF Gminy Przesmyki na lata 2022-2025,  

12) zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2022 rok. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za poprzedni rok 

szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. 

6. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez osoby 

pełniące funkcje publiczne z terenu gminy Przesmyki.  

7. Informacja Wójta o pracy między Sesjami.   

8. Wolne wnioski i sprawy różne.   

9. Zamknięcie obrad. 

 
 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Przesmyki 

/-/ Wojciech Skolimowski 


