
Rada Miejska 

w Kałuszynie       Kałuszyn, dnia 20.12.2021r. 

 

ORM.0002.XXVII.2021 

Zawiadamiam, że  sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie odbędzie się   w 

dniu 29 grudnia 2021r. o godz. 9,oo  w sali Domu Kultury w Kałuszynie 

z następującym porządkiem obrad:  

 

1.Otwarcie obrad. 
2. Sprawdzenie obecności. 
3. Uchwalenie porządku obrad. 
4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym oraz realizacji 
uchwał Rady Miejskiej. 
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035. 
6. Uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia stawek jednostkowych dotacji 
przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie  na 2022 rok. 
8. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok. 
9. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kałuszynie na 
2022 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2021-2035. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 
12. Przedstawienie Zarządzenia Nr 80/2021 z dnia 10 grudnia 2021r. w sprawie 
wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  Rady Miejskiej w Kałuszynie   w 
sprawie szczegółowych  warunków przyznania i odpłatności  za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne  usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych  usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat ,jak również trybu 
ich pobierania. 
14.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kałuszyn dla obszaru zabudowy przemysłowej i 
przemysłowo-usługowej. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w 
obszarze A. 
16. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. 



17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/187/2021 Rady Miejskiej 
w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie szczegółowego trybu i 
harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kałuszyn. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kałuszyna. 
19. Przyjęcie protokołu nr XXV/2021 z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
20. Przyjęcie protokołu nr XXVI/2021 z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
21. Sprawy różne. 
22. Zamknięcie sesji. 

 

 

 
 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 

/-/Bogusław Michalczyk 

 


