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Radni Gminy Legnickie Pole 

Sołtysi Gminy Legnickie Pole  

 

 

 
Zawiadamiam, że dnia 30 stycznia 2023r., (poniedziałek) o godz. 11.00 w Sali Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu, przy ul. Benedyktynów 7 w trybie hybrydowym odbędzie się L sesja Rady 

Gminy Legnickie Pole. 

 

Porządek posiedzenia przewiduje: 

 

1. Otwarcie sesji, 

2. Podjęcie uchwał:  

I. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Legnickie Pole (DRUK NR 432) 

II. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu 

uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci 

niepełnosprawnych do szkół (DRUK NR 433)  

III. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023(DRUK NR434) 

IV. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Legnickie Pole na lata 2023-2033 (DRUK NR 435) 

V. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg 

gminnych publicznych (DRUK NR 436) 

VI. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Legnickie Pole do 

kategorii dróg gminnych (DRUK NR 437) 

VII. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez 

wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Legnickie Pole 

(DRUK NR 438) 

VIII. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 

w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (DRUK NR 439) 

IX. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie 

dożywiania w ramach wieloletniego  programu „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023. (DRUK NR 440) 

http://www.legnickiepole.pl/
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X. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla 

bezdomnych (DRUK NR 441) 

XI. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (DRUK NR 442) 

3. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania 

uchwał Rady Gminy 

4. Interpelacje i zapytania radnych 

5. Oświadczenia i informacje różne, w tym wystąpienia zaproszonych gości  

i Sołtysów, 

6. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy 
zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 
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