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O G Ł O S Z E N I E 
Informuje się, że w dniu 25 marca 2022 roku (piątek) o godzinie 1000 w sali nr 21 

Urzędu Gminy Kluczewsko odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji. 

5. Informacja Wójta o podjętych działaniach od ostatniej sesji Rady Gminy. 

6. Przedstawienie projektów uchwał wraz z dyskusją oraz głosowanie nad uchwałami w 

sprawach:   

1) uchwalenia planów pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2022 rok, 

2) przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Kluczewsko w 2022 r. 

3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  dla  Gminy Kluczewsko  na  lata 2022-

2024 

4) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP 

5) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady 

prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

6) opłaty targowej 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa  podatku od nieruchomości,  

podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla 

inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Włoszczowskiego 

10) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Włoszczowskiego 

11) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Kluczewsko. 

12) w sprawie ustanowienia pomników przyrody 

13) w sprawie rozpatrzenia petycji  Fundacji im. Nikoli Tesli 

14) w sprawie petycji złożonej przez Cech Zdunów Polskich 

15) zmian w budżecie gminy na 2022 rok, 

16) zmian w WPF Gminy Kluczewsko na lata 2022-2030 

7. Wolne wnioski i informacje. 

8.  Zakończenie sesji. 

 

  Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                                                                                                                          

           /-/ Mateusz Strychalski 

 


