
                                            Koźminek,  18 wrzesień  2018 rok                                                                                                                                                                                                                                          

 

RO.002.08.2018 

                           

                                                                     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 września 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  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy 

Koźminek z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4717P na odcinku 

Koźminek – Cieszyków”. 

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

Koźminek na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi Powiatowej nr 4615P w miejscowości Moskurnia”. 

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

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 637/9 położonej w 

Koźminku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się  w budynku 

położonym w miejscowości Koźminek. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 września 

2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze,  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 

jak również trybu ich pobierania. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Koźminek. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/314/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 sierpnia 

2018 roku  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. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie informacji półrocznej z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Koźminku za pierwsze półrocze 2017 roku. 

16. Informacja z wykonania  budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2017 roku oraz informacja o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2017-2025. 

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.) 

 


