ZAWIADOMIENIE
DNIA:
19 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy
w Poraju - sala narad nr 218 - odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Analiza realizacji wniosków zgłoszonych do Urzędu Gminy Poraj
2.

3.
4.

5.
6.
7.

przez Sołtysów i mieszkańców w roku 2017.
Analiza przeprowadzonych w Urzędzie Gminy kontroli
wewnętrznych i zewnętrznych w roku 2017 – zapoznanie się z
wnioskami i zaleceniami.
Kontrola realizacji zawartych Umów przez Wójta Gminy Poraj
dotyczących inwestycji za rok 2017.
Kontrola ściągalności podatków i zasadność udzielania ulg
podatkowych w 2017 roku: od osób prawnych, od osób fizycznych i
od środków transportu.
Informacja na temat dochodów z dzierżawy mienia komunalnego.
Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 roku.
Sprawy organizacyjne.

20 lutego 2018 roku (wtorek) o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w
Poraju - sala narad nr 218 - odbędzie się posiedzenie Komisji ds. budżetu
oraz gospodarki komunalnej i inwestycji.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Spotkanie z Dyrektorami: Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu
Dróg Wojewódzkich na temat planowanych inwestycji drogowych w
Gminie Poraj.
2. Spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej i Nadleśnictwa Złoty Potok na temat terenów wokół
zbiornika retencyjnego w Poraju.
3. Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2017: planowanych w
budżecie i wykonanych, planowanych w budżecie i niewykonanych,
nieplanowanych a wykonanych.
4. Informacja na temat inwestycji planowanych w roku 2018.
5. Informacja na temat wywozu nieczystości stałych – aktualny stan
deklaracji i zawartych umów z firmami i mieszkańcami Gminy
(wykaz poszczególnymi sołectwami).
6. Sprawozdanie z przebiegu akcji zimowej.
7. Sprawy organizacyjne.

21 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy
w Poraju - sala nr 218 - odbędzie się posiedzenie Komisji ds. oświaty,
kultury, zdrowia i spraw społecznych.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Informacja o zrealizowanych zajęciach dla uczniów w czasie ferii

zimowych.

2. Omówienie planów pracy z kalendarzami imprez (GOK, GBP, Kluby
3.
4.
5.
6.
7.

Sportowe i Świetlice środowiskowe.
Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(GOPS) za 2017 rok.
Podsumowanie programu „500+” za 2017 rok.
Zakres prac planowanych przez brygadę remontową w placówkach:
oświaty, kultury, zdrowia i GOPS-u.
Informacja ze spotkania Rady Społecznej SPZOZ z dnia 21 lutego 2018
r., godz. 1200.
Sprawy organizacyjne.

