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BR.0002.4.2022       Czarnków, 15.04.2022 r. 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) 

 

      zwołuję 

LIII sesję Rady Gminy Czarnków 

 

która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali nr 21 Starostwa 

Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3. 

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Sprawy regulaminowe. 

2. Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami. 

4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej/ Centrum Usług Społecznych 

w Gminie Czarnków za rok 2021 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej oraz ocena 

zasobów pomocy społecznej. 

5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z budżetu 

Gminy Czarnków na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342P w m. 

Huta”;  

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego z budżetu 

Gminy Czarnków na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na 

odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do miejscowości Radosiew”; 

• w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu; 

• w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dla 

zabudowy zagrodowej na działce o nr ewid. 254/2 położonej w obrębie geodezyjnym Sarbia; 

• w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dla terenu 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie geodezyjnym Ciszkowo; 

• w sprawie przekształcenie Publicznego Przedszkola w Jędrzejewie poprzez likwidację 

zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Gajewie; 

• w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego o nazwie Punkt Przedszkolny w Gajewie przy 

Publicznym Przedszkolu w Jędrzejewie; 

• w sprawie przekształcenie Publicznego Przedszkola w Kuźnicy Czarnkowskiej poprzez 

likwidację zamiejscowych oddziałów przedszkolnych w Zofiowie i Mikołajewie; 

• w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego o nazwie Punkt Przedszkolny w Zofiowie przy 

Publicznym Przedszkolu w Kuźnicy Czarnkowskiej; 

• w sprawie przekształcenie Publicznego Przedszkola w Śmieszkowie poprzez likwidację 

zamiejscowych oddziałów przedszkolnych w Romanowie Dolnym, Romanowie Górnym i 

Walkowicach; 

• w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie; 

• w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Mikołajewie; 

• w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śmieszkowie; 
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• w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Romanowie Dolnym; 

• w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego o nazwie Punkt Przedszkolny w Romanowie 

Górnym przy Publicznym Przedszkolu w Romanowie Dolnym; 

• w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego o nazwie Punkt Przedszkolny w Walkowicach 

przy Publicznym Przedszkolu w Romanowie Dolnym; 

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2022-2043; 

• w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Rady w okresie międzysesyjnym. 

8. Wolne głosy. 

9. Zakończenie. 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Krzysztof Chyży 

 

 


