
Z A W I A D O M I E N I E 
Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu Gminy Laszki 

Z A W I A D A M I A M      M I E S Z K A Ń C Ó W 

że w dniu  01 września 2022 r. o godz. 1400 w  Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Laszki  

odbędzie się   sesja Rady Gminy Laszki, z przewidywanym następującym porządkiem obrad:   
1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej  sesji Rady Gminy. 

5. Informacja Wójta Gminy Laszki w okresie międzysesyjnym. 

6. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych 
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach lub zespołach, w skład których wchodzą przedszkola i 
szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Laszki. 

7. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Laszki w roku 
szkolnym 2022/2023. 

8. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu 
(opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w m. Bobrówka). 

9. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu 
(opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w m. Korzenica). 

10. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu 
(opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w m. Miękisz Stary). 

11. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu 
(opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w m. Tuchla). 

12. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu (budowa 
chodnika w m. Charytany). 

13. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu (budowa 
chodnika w m. Miękisz Nowy). 

14. Przyjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przez nieruchomość stanowiącą 
własność Gminy Laszki położoną w obrębie Wysock (nr działki 302/4). 

15. Przyjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przez nieruchomość stanowiącą 
własność Gminy Laszki położoną w obrębie Wysock (nr działki 302/6). 

16. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Laszki położonej w miejscowości Wietlin 
Trzeci (nr działki 120/6). 

17. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Laszki położonej w miejscowości 
Czerniawka   (nr działki 63). 

18. Przyjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Laszki położonej w miejscowości Korzenica (nr działki 5/20). 

19. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (Korzenica  
nr działki 459/8). 

20. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (Wietlin 
Trzeci nr działki 117/29). 

21. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (Laszki  
nr działki 1686/4). 

22. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (Korzenica  
nr działki 20/7). 

23. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (Korzenica  
nr działki 398/1). 

24. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski. 
25. Zakończenie obrad. 

  

                                Przewodniczący Rady Gminy 

       Marek Bawoł 


