ZAPROSZENIE
Zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zapraszam na IV Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie
się w dniu 20 grudnia (czwartek) 2018 r. od godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z III sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Przygotowanie dróg do okresu zimowego
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 20192029,
b) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2019,
c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2029,
d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018 r.,
e) w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Poświętne,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania zadania pn „Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 3140E na odcinku Studzianna – Dęba”
g) w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Poświętnem,
h) w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
i) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2019 rok,
j) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,
k) w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
l) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z
pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023,
m) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
8. Interpelacje.
9. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

