Informuje się, że obrady XXXV Sesji Rady Gminy Marklowice odbędą się w dniu
30 listopada 2021 r., o godz. 16.00.
Obrady sesji odbędą w trybie zdalnym, w myśl art. 15zzx ustawy o zmianie ustawy

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
568).
Porządek obrad
XXXV Sesji Rady Gminy Marklowice
VII Kadencji
w dniu 30 listopada 2021 roku
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji w dniu 28 października 2021 r.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Zastępca Wójta,
c) realizacji wniosków podjętych na posiedzeniach komisji w miesiącu październiku 2021 r. - ref.
Z-ca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) o dodatkowych działaniach Wójta w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji – ref. Przewodniczący komisji,
7. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju
Gminy Marklowice na lata 2022-2030 - ref. Przew. Rady,
b) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi - ref. j. w.,
c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Wodzisław Śląski w sprawie zasad
prowadzenia nauczania lekcji religii innych kościołów - ref. Sekretarz Gminy,
d) przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników oraz zieleni przydrożnej
w 2022 roku – ref. Z-ca Wójta,
e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Marklowice – ref. j. w.,
f) ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Marklowice – ref. Przew. Rady,
g) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2021 rok – ref. Skarbnik Gminy.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.

10. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Marklowice.

