
POSTANOWIENIE NR 45.2022 

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY PANKI 

z dnia 23 listopada 2022 roku 

w sprawie zwołania 45.2022 Sesji Rady Gminy Panki 

 

 
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2022, poz. 559, ze zm.) zwołuję w dniu  30 listopada 2022 roku o godzinie 1400 w sali 

narad Urzędu Gminy w Pankach, 45.2022 Sesję Rady Gminy Panki z proponowanym 

porządkiem obrad:  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołów z obrad 43.2022 i 44.2022  Sesji Rady Gminy Panki.  

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 

5. Zapytania mieszkańców.  

6. Wolne wnioski i interpelacje radnych.  

7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:  

7.1. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Panki na rok szkolny 

2022/2023, 

7.2. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Panki, 

7.3. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy, 

7.4. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy, 

7.5. w sprawie skargi na kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                

w Pankach, 

7.6. w sprawie rozpatrzenia petycji, 

7.7. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, 

7.8.  w sprawie ustanowienia stypendiów Wójta Gminy Panki dla uzdolnionych uczniów 

pobierających naukę na terenie Gminy Panki oraz określenia szczegółowych warunków 

udzielania pomocy dzieciom  i młodzieży pobierającej naukę na terenie jednostki samorządu 

terytorialnego, w tym formy i zakresu tej pomocy, a także trybu postępowania w tych sprawach, 

7.9. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022,  

7.10. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2022-2035, 

7.11. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień 

podatkowych, 

7.12. w sprawie podatku transportowego. 

8. Sprawy różne.  

9. Zakończenie 45.2022 Sesji Rady Gminy Panki.  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy  

 

                                                                                                         mgr Katarzyna Gierak  
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