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RO.002.10.2017 

                          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,  że  sesja Rady Gminy Koźminek odbędzie się 14 listopada 

2017  r. o godz. 9.00 w sali 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 uchylenia uchwały nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Koźminek z 

dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania 

pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej 

– w kierunku Nowego Nakwasina” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/215/2017 Rady Gminy Koźminek 

z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację 

zadania pn., „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w 

miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko” ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu 

Gminy Koźminek z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej na 

4615 na odcinku Koźminek – Złotniki w zakresie chodnika.” 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia  wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/102/2015 z dnia 29 grudnia 2015 

r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zborowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Koźminek. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – 

Zakładu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku z obowiązku wpłaty 

nadwyżki środków  obrotowych do budżetu Gminy Koźminek oraz przeznaczeniu jej 

na cele statutowe zakładu.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Koźminku.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Koźminek  z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o 

wolontariacie w 2018 roku. 



17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/213//2017 z dnia 25 maja 

2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Koźminek. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zbytkami dla 

Gminy Koźminek na lata 2017-2020. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek. 

20. Informacja Wójta i Przewodniczącego RG o złożonych oświadczenia majątkowych  
21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 
22. Interpelacje i zapytania radnych. 

23. Wolne wnioski i informacje. 

24. Zakończenie. 
 
Podstawa prawna urlopowania: 
Art. 24 o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016r.,poz. 446 ze zm.) 


