
Parczew, dnia 20.04.2021 r.

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

Na podstawie § 18 pkt 6 Statutu Gminy Parczew zawiadamiam wyborców Gminy Parczew, że w  dniu  27 kwietnia 2021 r. o godz. 1400

w sali  gimnastycznej SP nr 3 w Parczewie  ul. Spółdzielcza 7 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Parczewie z następującym
porządkiem obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie za 2020 r.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Parczew.
3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Parczew za 2020 r. 
4. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

      Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu sportu złożone przez MOSiR w Parczewie za 2020 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu sportu złożone przez KSR „Jelonek” w Parczewie za 2020 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu kultury złożone przez PDK za 2020 r.
8  Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu kultury złożone przez M-G BP w Parczewie za 2020 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu promocji za 2020 r.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
      działalność pożytku publicznego za 2020 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
     11.1  rozpatrzenia petycji 
     11.2 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
     11.3 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
     11.4 zmian wieloletniej prognozy finansowej  
     11.5 zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Ze względu  na  zagrożenie  zakażenia  wirusem SARS-CoV-2 obrady  sesji  Rady Miejskiej  w Parczewie  odbędą  się  bez  udziału
sołtysów.
Jednocześnie informuję, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. 
Transmisja z obrad będzie dostępna na stronie internetowej www.parczew.com 

                                                                                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                              /-/ Mirosław Naumiuk
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