
     Koźminek,  21 marzec 2017 rok                                                                                                                                                                                                                                           

 

RO.002.02.2017 

                           

                                                                                    Pan/ Pani 

                                                                                    …………………………………………………………. 

 

               Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 

ze zm.)  informuję,  sesja  Rady  Gminy Koźminek odbędzie się 30 marca  2017r. o godz. 9.00 w sali nr 14 Urzędu 

Gminy w Koźminku. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2017-2024. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku z 

obowiązku  wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Koźminek. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego 

ustroju szkolnego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, punktów przedszkolnych, 

prowadzonych przez Gminę Koźminek, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Koźminek, które będą brane pod uwagę na etapie postępowania rekrutacyjnego 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, określenia liczby punktów 

za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zamian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryterium w oparciu, o które zwalnia się z obowiązku uzyskania 

zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Koźminek. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie 

Gminy Koźminek. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Koźminku za 2016 rok. 

15. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy 

Koźminek w 2016 roku. 

16. Sprawozdanie z realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku.  

17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Wolne wnioski i informacje. 

20. Zakończenie. 

 

 

 

Podstawa prawna urlopowania: 

Art. 24 o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. )                                              


