SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY PRZEROŚL PODJĘTYCH W 2017r.
L.p.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Tytuł uchwały

Sposób realizacji

1

XVIII/133/2017

26.01.2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Przerośl Uchwała realizowana w latach 2017 – 2027
na lata 2017 - 2027
dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027

2

XVIII/134/2017

26.01.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przerośl na 2017r.

3

XVIII/135/2017

26.01.2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami Uchwalono program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi
oraz
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przerośl na rok 2017
terenie gminy Przerośl na rok 2017

4

XVIII/136/2017

26.01.2017r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy oraz Przyjęto plany pracy rady gminy oraz komisji stałych rady gminy
komisji stałych Rady Gminy Przerośl na rok 2017

5

XIX/137/2017

07.02.2017r. w sprawie zamiaru likwidacji punktów przedszkolnych na Podjęto uchwałę w której zamierza się z dniem 31 sierpnia 2017r. dokonać
terenie gminy Przerośl
likwidacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Przerośl - punktu
przedszkolnego w GOKSiT w Przerośli i w Szkole Podstawowej w
Pawłówce

6

XIX/138/2017

07.02.2017r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Podjęto uchwałę w której zamierza się z dniem 31 sierpnia 2017r. dokonać
w Przerośli
likwidacji LO w Przerośli ze względu na brak naboru uczniów od wielu lat

7

XIX/139/2017

07.02.2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych Podjęto uchwałę w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół
oraz gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od podstawowych oraz gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. oraz na okres
od dnia 1 września 2019r. prowadzonych przez gminę
Przerośl, a także określenia obwodów tych szkół

8

XIX/140/2017

07.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Wyrażono zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego
niezabudowanej
nieruchomość gruntową niezabudowaną - działka nr 202/7 o pow. 0,0157
ha obręb Przerośl. (sprzedana-2373,50zł)

9

XIX/141/2017

07.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawienie
niezabudowanej
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej
numerem geodezyjnym Ne 914,916,923 obręb Przerośl, nieruchomości
niezabudowanej położonej w obrebie Przerośl oznaczonej nr geodezyjnym
nr 922 o pow. 0,0627 ha, nr 925 o pow. 0,0122 ha, nr 918 o pow. 0.0456 ha
stanowiącej mienie gminne (sprzedana-4300,00zł)

10

XX/142/2017

23.02.2017r. w sprawie przekazania do prowadzenia publicznej szkoły Podjęto uchwałę w której postanawia się przekazać do prowadzenia z
podstawowej w Pawłówce w drodze umowy społeczno- dniem 1 września 2017r. w drodze umowy Stowarzyszeniu „Edukator” w
oświatowemu stowarzyszeniu pomocy pokrzywdzonym i Łomży szkołę Podstawową w Pawłówce po uzyskaniu pozytywnej opinii

Ustalono dochody budżetu gminy na rok 2017

niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Podlaskiego Kuratora Oświaty

11

XXI/143/2017

24.03.2017r. w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji
Narodowej na postanowienie Podlaskiego Kuratora Oświaty
w Białymstoku w sprawie negatywnej opinii dotyczącej
zamiaru likwidacji punktu przedszkolnego w Pawłówce

Podjęto uchwałę, której postanowiono wnieść zażalenie do MEN na
postanowienie Podlaskiego Kuratora Oświaty w B-toku z dn. 14 marca
2017r. w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji punktu
przedszkolnego w Pawłówce.

12

XXI/144/2017

24.03.2017r. w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Postanowiono podtrzymać w/w uchwalę uznając, że została ona podjęta
Gminy Przerośl do usunięcia naruszenia prawa
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

13

XXI/145/2017

24.03.2017r. w sprawie wniesienia skargi na negatywną opinię z dnia 10 Wniesiono skargę na negatywną opinię Podlaskiego Kuratora Oświaty Nr
marca 2017r. Podlaskiego Kuratora Oświaty
RE.542.17.2017 z dnia 10 marca 2017r.

14

XXI/146/2017

24.03.2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych oraz Podjęto uchwałę w której ustalono sieć publicznych szkół podstawowych w
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. na terenie
września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. oraz na okres od Gminy Przerośl oraz ustalono obwody tych szkół
dnia 1 września 2019r. prowadzonych przez Gminę
Przerośl, także określenia obwodów tych szkół

15

XXI/147/2017

24.03.2017r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Podjęto uchwałę, której z dniem 31 sierpnia 2017r. likwiduje się Liceum
Przerośli
Ogólnokształcące w Przerośli wchodzące w skład Zsuw Przerośli

16

XXI/148/2017

24.03.2017r. w sprawie likwidacji punktu przedszkolnego

Podjęto uchwałę, w której z dniem 31 sierpnia 2017r. likwiduje się punkt
przedszkolny zlokalizowany w GOKSiT przy ul. Rynek 11 w Przerośli

17

XXI/149/2017

24.03.2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do
publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina
Przerośl jest organem prowadzącym

Podjęto uchwałę, w której określono kryteria i odpowiadającą im liczbę
punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przerośl

18

XXII/150/2017

24.04.2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z
2016 rok
wykonania budżetu gminy za 2016 rok

19

XXII/151/2017

24.04.2017r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.,
2016 rok
sprawozdań finansowych z 2016r., opinią RIO w Suwałkach, informacją o
stanie mienia gminy Przerośl, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udzielono
Wójtowi Gminy Przerośl absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2016 rok.

20

XXII/152/2017

24.04.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przerośl na
rok.

21

XXII/153/2017

24.04.2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata Dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przerośl na lata
2017 – 2023
2017 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2017-2023

22

XXII/154/2017

24.04.2017r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze z Podjęto uchwalę w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

2017 Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych gminy na
rok 2017

dnia 24 marca 2017r. Wojewody Podlaskiego

Wojewody Podlaskiego z dnia 24 marca 2017r. w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały Nr XX/142/2017 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie
przekazania Szkoły Podstawowej w Pawłówce dla Stowarzyszenia
„Edukator” w Łomży

23

XXII/155/2017

24.04.2017r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze
Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa
Pawłówka w gminie Przerośl, obejmującego część obrębu
geodezyjnego Morgi

Stwierdzono, że zmiana miejscowego planu wymienionych obrębów nie
narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Przerośl. Uchwalono zmianę miejscowego planu
tych obrębów przyjętego uchwałą Nr VII/38/07 Rady Gminy Przerośl z
dnia 10 sierpnia 2007r. (wieś Morgi)

24

XXII/156/2017

24.04.2017r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru
zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli
nie wymienionych w art. 42 ust.3 karty nauczyciela

Podjęto uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru
zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 karty
nauczyciela

25

XXII/157/2017

24.04.2017r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zatwierdzono dokonanie zmiany w uchwale nr XXI/147 Rady Gminy
Przerośli
Przerośl z dnia 24 marca 2017r., gdzie par.2 otrzymuje brzmienie: cyt. §2
– dokumentację przejmie organ prowadzący, a majątek zlikwidowanego LO
w Przerośli przejmie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli”

26

XXIII/158/2017

27.06.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przerośl na 2017r.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych gminy na
rok 2017

27

XXIII/159/2017

27.06.2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata Dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przerośl na lata
2017 – 2023
2017 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017
- 2023

28

XXIII/160/2017

27.06.2017r. w sprawie uzgodnienia projektu
Województwa Podlaskiego

29

XXIII/161/2017

27.06.2017r. w sprawie przedłużenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia Przedłużono o jeden rok od dnia 1 sierpnia 2017r. dotychczasową taryfę
w wodę
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Przerośl

30

XXIII/162/2017

27.06.2017r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ustalono wysokość ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z
Ochotniczej straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu terenu Gminy Przerośl : w działaniu ratowniczym – 18 zł./1 godz. , za
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
udział w szkoleniu – 2zł./ 1 godz.

31

XXIII/163/2017

27.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Wyrażono zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego
niezabudowanej
nieruchomość gruntową niezabudowaną
/ działka – obręb Zusenko /

32

XXIII/164/2017

27.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej

33

XXIII/165/2017

27.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Wyrażono zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

uchwał

Sejmiku Pozytywnie uzgodniono
Województwa Podlskiego

projekty

zmieniające

uchwały

Sejmiku

Wyrażono zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomość gruntową niezabudowaną
/ działka – obręb Romanówka
/.

nieruchomość gruntową niezabudowaną
(sprzedano- 55000zł)

niezabudowanej

/ działka – obręb Hańcza /

34

XXIII/166/2017

27.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej

Wyrażono zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomość gruntową niezabudowaną
/ działka – obręb Rakówek /
Sprzedano- 19500zł)

35

XXIII/167/2017

27.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej

Wyrażono zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomość gruntową niezabudowaną
/ działka – obręb Przerośl /
(Sprzedano- 27068zł)

36

XXIII/168/2017

27.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Wyrażono zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego
niezabudowanej
nieruchomość gruntową niezabudowaną
/ działka – obręb Przerośl /
(sprzedano-26058zł)

37

XXIII/169/2017

27.06.2017r.

38

XXIII/170/2017

27.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny Wyrażono zgodę na nieodpłatne przyjęcie w drodze darowizny na rzecz
nieruchomości
Gminy Przerośl nieruchomości gruntowych niezabudowanych, których
właścicielem jest skarb państwa

39

XXIII/171/2017

27.06.2017r. w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków za Określono zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
świadczenia z pomocy społecznej

40

XXIII/172/2017

27.06.2017r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru
zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli
nie wymienionych w art. 42 ust.3 karty nauczyciela

41

XXIII/173/2017

27.06.2017r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Postanowiono przekazać do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w
Administracyjnego w Białymstoku skargi wraz z Białymstoku skargę z dnia 7 maja 2017r. na uchwałę nr XX/142/2017
odpowiedzią na skargę
Rady Gminy Przerośl z dnia 23 lutego 2017r.

42

XXIV/174/2017

31.08.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przerośl na 2017r.

43

XXIV/175/2017

31.08.2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przerośl na lata
Przerośl na lata 2017 - 2023
2017 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017
- 2023

44

XXIV/176/2017

31.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawienie
niezabudowanej
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej : nr 1974/2,
1975/2, 1972/3 o pow. 0,0744 ha , i nr 2015 oraz 2016/2. 1734/2 o pow.

w sprawie wyrażenia zgody
nieruchomości niezabudowanych

na

wydzierżawienie wyrażono zgodę na wydzierżawienie na okres do 31 sierpnia 2021r. w
formie przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną
- /działka – obręb Łanowicze Duże/

Podjęto uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru
zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 karty
nauczyciela . Traci moc uchwała nr XXII/156/2017 rady Gminy Przerośl z
dnia 24 kwietnia 2017r.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok
2017

0,0399 ha stanowiące mienie gminne
(Przygotowano do opisów- cena 7386zł)

45

XXIV/177/2017

31.08.2017r. w sprawie określenia zasad zwrotu
świadczenia z pomocy społecznej

wydatków

46

XXIV/178/2017

31.08.2017r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy

Uznano skargę za bezzasadną

47

XXV/179/2017

23.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017rok.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych gminy na
2017 rok.

48

XXV/180/2017

23.11.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przerośl na lata
Gminy Przerośl na lata 2017 – 2023
2017 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017
– 2023

49

XXV/181/2017

23.11.2017r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie Zatwierdzono taryfę dla zbiorowego odprowadzania ącieków do gminnej
ścieków
kanalizacji sanitarnej w wys. 3,20zł.zam3 plus VAT

50

XXV/182/2017

23.11.2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku Obniżono średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS
rolnego na rok 2018
z dn. 18.10.2017r. z kwoty 52,49zł. za 1 kwintal do kwoty 46,00zł. za 1
kwintal przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018r.
w gminie Przerośl

51

XXV/183/2017

23.11.2017r. w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów Przyjęto strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Przerośl
społecznych Gminy Przerośl
na lata 2017-2024

52

XXV/184/2017

23.11.2017r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Przyjęto roczny program współpracy na 2017 rok Gminy Przerośl z
Przerośl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku działalność pożytku publicznego
publicznego

53

XXV/185/2017

23.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Z dniem 1 września 2017r. stwierdza się przekształcenie ZSO w Przerośli
Ogólnokształcących w Przerośli, w skład którego wchodzi w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Przerośli z siedzibą : 16-427
jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Przerośl, ul. Dworna 5
Podstawową w Przerośli

54

XXV/186/2017

23.11.2017r. w sprawie
stwierdzenia
Podstawowej w Pawłówce

55

XXV/187/2017

23.11.2017r.. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Wyrażono zgodę na nabycie przez Gminę Przerośl w drodze kupna
nieruchomości gruntowe położone w obrebie Przerośl, Gmina Przerośl
oznaczone numerami geodezyjnymi 1147/1 o pow. 0,1029ha oraz 1148/1 o
pow. 0,1441ha stanowiące własność osób fizycznych
(Kol.Przerośl- w trakcie realizacji)

56

XXVI/188/2017

14.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017r.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych gminy na

przekształcenia

za Określono zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Szkoły Z dniem 1 września 2017r. stwierdza się przekształcenie sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Pawłówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w
Pawłówce z siedzibą : 16-427 Przerośl, Nowa Pawłówka 1

2017 rok.

57

XXVI/189/2017

14.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przerośl na lata 2018
Gminy Przerośl na lata 2018 – 2023
– 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 –
2023

58

XXVI/190/2017

14.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2018r.

59

XXVI/191/2017

14.12.2017r.

60

XXVI/192/2017

14.12.2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Alkoholowych na 2018 rok

61

XXVI/193/2017

14.12.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
niezabudowanej
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym nr 452/2 –
obręb Przerośl o pow. 0,0767ha stanowiącej mienie gminne
(Przygotowanie do przetargu)
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XXVI/194/2017

14.12.2017r. w sprawie wyrażenia
nieruchomości
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XXVI/195/2017

14.12.2017r. w sprawie - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia W uchwale Rady Gminy Przerośl nr VIII/46/07 z dn. 18 października
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 2007r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla
gminy Przerośl
dróg gminnych gminy Przerośl dodaje się § 1a w brzmieniu: „ustala się
stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele
niezwiązane z budowa, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg w celu:”
(Dotyczy infrastruktury „ostatniej mili” )

64

XXVI/196/2017

14.12.2017r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy oraz Przyjęto plany pracy Rady Gminy oraz Komisji Stałych Rady Gminy na
Komisji Stałych Rady Gminy Przerośl na 2018r.
2018 rok.

Uchwalono budżet gminy Przerośl na 2018 rok.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze części obrębów geodezyjnych , zmiana planu obejmuje część obrębu
Duże, Śmiwciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka w Gminie geodezyjnego Morgi o pow. 2,4 ha.
Przerośl, obejmującego część obrębu geodezyjnego Morgi

zgody

na

wydzierżawienie Wyrażono zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej
nieruchomości gruntowych stanowiących mienie
gminne ich
dotychczasowym dzierżawcom na okres do 31 grudnia 2022r. : działka
103/4 o pow. 0,1282ha obręb Stara Pawłówka
działka 111/1 o pow. 0,3890ha obręb Stara Pawłówka
oraz na wydzierżawienie w formie ustnego przetargu nieograniczonego
nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminne na okres do 31
grudnia 2022r. :
działka 808 o pow. 1,1983ha obręb Przerośl,
działka 810 o pow. 3,3396ha obręb Przerośl,
działka 813 o pow. 0,9976ha obręb Przerośl.
(Przygotowanie do przetargu)

