
     Koźminek,  13  sierpnia  2018 rok                                                                                                                                                                                                                                           

 

RO.002.06.2018 

                           

                                                                                    Pan/ Pani 

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

 

               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 23 sierpnia  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 zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

6. Podjęcie uchwały 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. 

7. Podjęcie uchwały 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. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2039. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018  rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XVII/106.08 Rady Gminy Koźminek z dnia 7 kwietnia 2008r. w 

sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Moskurni. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

podstawowych oraz przedszkolu prowadzonych przez Gminę Koźminek. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 18, 30/8, 

149/1, 321, położonej w Emilianowie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 134, 225, 

233, 238, 243 położonej w Nowym Nakwasinie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi 

regulacyjnemu do zaopiniowania. 

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 2017r.,poz. 1875 ze zm.) 

 


