
  

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

 

Biuro  Rady  Miejskiej  w Tuliszkowie informuje, że  w  dniu  30 

grudnia 2020r. o godz. 15-tej   w  Hali Sportowo Widowiskowej w 

Tuliszkowie odbędzie się XXXIV sesja  Rady Miejskiej w Tuliszkowie, 

z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienia porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z obrad  XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej. 
4.  Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu 
ich pobierania 

6. Podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi. 

7. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2021-2026 

8. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2021. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.57.2015 Rady Miejskiej 
w Tuliszkowie z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie 
Gminy i Miasta Tuliszków 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2020r.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2020-2023. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie  wydatków budżetu gminy, które w 2020r. nie wygasają z 

upływem roku budżetowego. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały RM w T-wie Nr 0007.65.2020 z dnia 

1.12.2020r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie GiM T-
ów  

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dot. szczepień przeciwko SARS-
CoW-2 /Warszawa/. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dot. szczepień przeciwko SARS-
CoW-2 / Krzeszowice/. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku rodziców uczniów SP w 
Tuliszkowie. 

17. Interpelacje i zapytania radnych  
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
19. Wolne wnioski i informacje. 
20.  Zamknięcie obrad  XXXIV  sesji Rady Miejskiej. 

 
Informując o powyższym z uwagi na stan epidemii zachęcam do obejrzenia 
sesji online na bip.tuliszkow.pl 
 
                                                                 Przewodniczący RM   Tuliszkowie    

                                                          /-/  Andrzej Janczewski 

http://www.bip/

