
                                             Koźminek,  13 grudzień  2018 rok                                                                                                                                                                                                                                          

 

RO.002.04.2018 

                           

                                                                     Pan/i 

                                                                    

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

                                                                                    

                                                  

                                                                                    

               Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1875, ze zm.)  informuję,  sesja  Rady  Gminy Koźminek odbędzie się 28  grudnia 2018r. 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 statutu Gminnego  Ośrodka Opieki Społecznej w Koźminku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/308/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 

sierpnia 2018 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 zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032. 

8. Podjęcie uchwały w sprawnie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok. 

9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2019-2032. 

10. Uchwalenie budżetu Gminy Koźminek na 2019 rok. 

a) przedstawienie projektu budżetu wraz z objaśnieniami do projektu uchwały budżetowej, 

b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu, 

c) zapoznanie się z opiniami komisji branżowych o projekcie budżetu, 

d) zapoznanie się z wnioskami komisji, 

e) dyskusja nad wnioskami, 

f) wniesienie poprawek i ich przegłosowanie, 

g) głosowanie nad projektem budżetu, 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 637/2 położonej 

w Koźminku przy ul. Mielęckiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na 

terenie gminy Koźminek na rok 2019. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na terenie gminy Koźminek na rok 2019. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Dożywianie dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie 

posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023. 

 



18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia 

pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Wolne wnioski i informacje. 

22. Zakończenie. 

 

 

Podstawa prawna urlopowania: 

Art. 24 o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018r.,poz. 994 ze zm.) 

                                                                                                                        

 

 


