
 

                                                                                                  Koźminek, 20 luty 2019r. 

RG.002.03.2019 

 

                                                                                                Pan/Pani  

                                                                                                                                       

................................................................ 

 

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

/tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami/ informuję , że Sesja Rady  Gminy  

Koźminek  odbędzie  się    dnia  28 lutego  2019  roku  o  godzinie  9.00   w sali  nr  14  

Urzędu  Gminy  Koźminek. 

 

Proponowany  porządek obrad: 

 

1.  Otwarcie  i  stwierdzenie  prawomocności  obrad. 

2.  Ustalenie i  przyjęcie  porządku obrad. 

3.  Przyjęcie  protokołu  z  ostatniej  sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Koźminek z działalności pomiędzy sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla radnych Rady Gminy Koźminek oraz diet sołtysów. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie operacji „Remont elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej 

oraz pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku kaplicy 

ewangelickiej ze szkołą parafialną i mieszkaniem kantora, a także poprawa infrastruktury 

zabytkowego parku w Koźminku” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

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

budżetu Gminy Koźminek z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek - Cieszyków”.   

8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Koźminek na lata 2019-2032. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koźminek 

spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

11. Podjęcie uchwały  w sprawie utworzenia sołectwa Słowiki oraz nadania statutu sołectwu 

Słowiki.  

12. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Koźminek. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie 

Koźminek. 

14. Podjęcie uchwały  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Koźminku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dębsko. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa 

Pietrzyków. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek. 



18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2019. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w sposobie reprezentowania Gminy 

Koźminek w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. 

20. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

21. Interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wolne wnioski i informacje. 

23.  Zakończenie. 

 

 
Podstawa prawna urlopowania: 

art.24 ustawy o samorządzie gminnym 
/tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz.994ze zm.  / 


