
                                                                                 Koźminek,  dnia 16.08.2019 rok                                                                                                                                                                                                                                           

 
RO RGOC.002.08.2019 

                          

                                                                                              

                                                                                                        Pan/i 

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

                                 

 

                  

                                                  

                                                                                    

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, ze zm.)  informuję, sesja  Rady Gminy Koźminek odbędzie się 26 sierpnia 2019r. 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 protokołu z ostatniej sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/170/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 

listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej 

Gminnych Jednostek Oświatowych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki oznaczonej nr 399/3 

położonej w Nowym Nakwasinie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek oznaczonych  

nr 161/3 i 161/4 położonych w Osuchowie 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki oznaczonej nr 

28/17 położonej w Koźminku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki oznaczonej nr 226/5 

położonej w Tymianku , obręb Emilianów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki oznaczonej nr 1/2 

położonej w Murowańcu, obręb Józefina. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody ma wydzierżawienie części działki oznaczonej nr 

28/17 położonej w Koźminku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Koźminek biorących udział w akcjach ratowniczych, 

pożarniczych lub szkoleniu pożarniczo - ratowniczym. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Przyjaciel Gminy Koźminek”. 

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 2018r.,poz. 994 ze zm.) 

                                                                                                                        

 


