
     Koźminek,  12 kwiecień  2018 rok                                                                                                                                                                                                                                           

 

RO.002.03.2018 

                           

                                                                                    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 kwietnia  2018r. o godz. 10.00 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. Informacja Komisariatu Policji w Koźminku nt. stanu bezpieczeństwa gminy w 2017 roku. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego i podziale zysku 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności 

budżetowych stanowiących dochód budżetu Gminy Koźminek za pomocą innego instrumentu płatniczego , na 

którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania samochodu w formie darowizny. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koźminek na lata 2017-

2020  z perspektywą do 2024 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.”   

13. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Koźminku za 2017 rok. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Koźminek dla trenerów prowadzących 

szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym  lub krajowym 

współzawodnictwie  sportowym, innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności  sportowej 

oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania. 

15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku za 2017 rok. 

16. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Koźminek. 

17. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku za 2017 rok 

18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wolne wnioski i informacje. 

21. Zakończenie. 

 

 
Podstawa prawna urlopowania: 

Art. 24 o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017r.,poz. 1875 ze zm.) 

 


