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       Rudna, dnia 16 lutego 2023 r.  
 

Z A W I A D O M I E N I E 
 

Zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 1500, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rudna 
odbędzie się LV sesja Rady Gminy Rudna. 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu LIV sesji Rady Gminy Rudna. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna (inicjatywa 

uchwałodawcza Wójta) [projekt LV-1]. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2023 rok (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) 

 [projekt LV-2]. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 

(inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt LV-3].  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób 

fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (inicjatywa 

uchwałodawcza Wójta) [projekt LV-4]. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rudna realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie klombu  

w drodze wojewódzkiej” oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego od Gminy 

Rudna w latach 2023-2025 (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt LV-5]. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie 

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku  

dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

(inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt LV-6]. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka 

Gminnego w Rudnej oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku (inicjatywa uchwałodawcza 

Wójta) [projekt LV-7]. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rudna (inicjatywa uchwałodawcza Wójta)  

[projekt LV-8]. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwienia odpadów wydobywczych „Żelazny Most" 

w granicach administracyjnych gminy Rudna  (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt LV-9]. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego (inicjatywa 

uchwałodawcza Wójta) [projekt LV-10]. 

13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rudna za rok 2022. 
14. Informacja o pracy Wójta Gminy Rudna i realizacji uchwał Rady Gminy Rudna. 

15. Wystąpienia i zapytania radnych. 

16. Zamknięcie sesji. 
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