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Z a w i a d o m i e n i e  

 
             Zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2020 roku o godz.  14:00 w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Wolanów odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Wolanów. 

Przewidywany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

4. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.  

5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.  

6. Wnioski i zapytania radnych. 

7. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie za 

2019 rok. 

9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby 

wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej za 2019 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 – 2026. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  

w obrębie Młodocin Większy oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/1. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej  

w Wolanowie. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej 

Jadwigi w Sławnie i Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie w Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Sławnie, Sławno 49. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 

2020 rok”.  

16. Wolne wnioski i informacje.  

17. Zamknięcie obrad. 

 

    Przewodniczący Rady Gminy 

        

/-/ Jacek Murawski 

 

 
 

W związku z rosnącą ilością zakażeń koronawirusem i zaleceniem profilaktycznej 

kwarantanny domowej zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy  

o pozostanie w domach i nie przychodzenie na obrady Rady Gminy Wolanów.  

Przebieg sesji można obejrzeć on-line  na stronie internetowej www.wolanow.pl, 

wybierając zakładkę: Transmisje obrad rady gminy.   

Apelujemy, aby zadbać wspólnie  o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. 

http://www.wolanow.pl/

