
ZAWIADOMIENIE 

 

Zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie 

Miasta i Gminy Stepnica  odbędą się obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnicy 

         Agnieszka Makowska 

 

PORZĄDEK: 

1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy i stwierdzenie kworum. 

2.Przyjęcie porządku obrad.  

3.  Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2021 obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 

grudnia 2021 r. 
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy 

za 2021 rok. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy za 2021 r. 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy 

za 2021 r. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy za 2021 

rok. 

8. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Stepnicy w roku 2021. 

9. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Posterunku 

Policji w Stepnicy za okres od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. 

10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 

rok 2021. 

11. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stepnicy 2021 r. 

12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

za rok 2021. 

13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Stepnica za 2021 r. 

14. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Stepnicy za rok 2021. 

15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2021-2026 za rok 2021. 

16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny z na lata  2019-2021 

za rok 2021. 

17. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Stepnicy za rok 2020. 



18. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za rok 

2021.  

19. Sprawozdanie z działalności Komendanta Gminnego OSP w Stepnicy za rok 2021. 

20. Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych z funduszu przeciwdziałania covid-19 

w roku 2021 

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stepniczka 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części 

nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 10 lat w trybie 

bezprzetargowym z przeznaczeniem na stację bazową telefonii komórkowej 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części 

nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 5 lat w trybie 

bezprzetargowym z przeznaczeniem na posadowienie kontenera sanitarno - biurowego 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części 

nieruchomości gminnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 7 lat w trybie 

bezprzetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części 

nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 3 lat w trybie 

bezprzetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy  części 

nieruchomości gminnych z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 5 lat w trybie 

bezprzetargowym z przeznaczeniem na potrzeby napowietrznej linii telekomunikacyjnej 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej  

w trybie bezprzetargowym 

28. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 r. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na 

terenie Gminy Stepnica na 2022 rok 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w budżecie Gminy Stepnica na 2023 rok. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie przestąpienia Gminy Stepnica do realizacji programu 

osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” 

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Stepnica, jako 

organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników  

i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady w tym zakresie 

34. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników 

Ochotniczych Straży Pożarnych 

35. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022” 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 

37. Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie międzysesyjnym. 

38. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach  radnych. 

39. Wolne wnioski i informacje  oraz oświadczenia. 

40. Zamkniecie obrad XXIV  Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 


