
    

 
O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I   E 

 
Zwołuj ę XL sesję Rady Gminy Męcinka  w dniu                                                   
31 stycznia 2022 r. o godz. 1000 w sali widowiskowej w Męcince, 
Męcinka 85  
 
Porządek obrad :  
1. Otwarcie sesji. 

2. Informacja Wójta Gminy M ęcinka o pracy w okresie między sesjami. 

3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.  

4. Sprawozdanie z wysokości średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Męcinka za rok 2021. 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zatwierdzenia planu pracy rady gminy na 2022 rok, 

2) zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2022 rok, 

3) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka, 

4) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części terenu obrębu geodezyjnego Słup - Etap II, 

5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Piotrowice, 

6) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Męcinka, 

7) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

8) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

9) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

10) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

11) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

12) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 



13)w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny jej sprzedaży na rzecz najemcy, 

14) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Męcinka, 

15) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. 

16) uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na 2022 rok, 

17) przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy 
Męcinka na lata 2022 – 2031, 

18) przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022 – 2026, 

19) opinii dotyczącej uznania za ochronne lasów stanowiących własność 
Skarbu Państwa, znajdujących się w Nadleśnictwie Złotoryja, położonych w 
granicach administracyjnych Gminy Męcinka, 

20) przejęcia zadania inwestycyjnego od Powiatu Jaworskiego, 

21) emisji obligacji, 

22) zmiany budżetu Gminy Męcinka na 2022 rok, 

23) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata 2022 – 2029. 

8.  Wnioski i informacje.  
9.  Zamknięcie sesji. 
 

 

 

 
 

 Przewodniczący Rady Gminy    
(-)Waldemar Talar  


