XLIX sesja RADY GMINY PORAJ
27 czerwca 2018 roku, godz. 1000
Komisja Rewizyjna
25 czerwca 2018 roku, godz. 900
Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia i spraw
społecznych – 25 czerwca 2018 roku, godz. 1300
Komisja ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej
i inwestycji – 26 czerwca 2018 roku, o godz. 1300

I n f o r m u j ę, że dnia:
25 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy
w Poraju - sala narad nr 218 - odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Projekt porządku posiedzenia:

1. Informacja na temat funkcjonowania gospodarki śmieciowej w Gminie
w tym realizacja odbioru śmieci.
2. Informacja na temat ściągalności opłat od właścicieli domków
letniskowych (osób zamieszkałych okresowo). Wykaz ściągalności opłat
w stosunku do planu - wynik finansowy za rok 2017.
25 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy
w Poraju - sala nr 218 - odbędzie się posiedzenie Komisji ds. oświaty, kultury,
zdrowia i spraw społecznych.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Omówienie stanu przygotowań do sezonu wakacyjnego. Informacje:
GOK, Świetlice Środowiskowe, Kluby Sportowe, Placówki Oświatowe.
Organizacja wypoczynku letniego dla podopiecznych.
3. Założenia organizacyjne i kadrowe w placówkach oświatowych na rok
2018/2019.
4. Informacja nt. planowanych prac remontowych w placówkach oświaty
podczas przerwy wakacyjnej.
26 czerwca 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. Analiza materiałów sesyjnych - sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy za rok 2017.
2. Informacja na temat inwestycji z zakresu wodociągów w roku 2017.

3. Informacja dotycząca realizacji budowy kanalizacji i oczyszczalni
w Gminie za rok 2017 - egzekwowanie podłączenia posesji do istniejącej
sieci (wykaz sołectwami).

XLIX SESJA RADY GMINY PORAJ – 27 czerwca 2018 r. (środa),
godz. 1000
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokółów z sesji:

1) Nr XLVII/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
2) Nr XLVIII/18 z nadzwyczajnej sesji w dniu 25 maja 2018 roku.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Poraj.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady
Gminy.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2017 rok.
Absolutorium dla Wójta Gminy:
6.1.
wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
6.2. wystąpienie Wójta Gminy,
6.3.
wystąpienie Skarbnika Gminy,
6.4. projekty uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017,
2) udzielenia absolutorium.
7. Projekty uchwały w sprawie:
7.1.
zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju,
7.2.
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Poraj,
7.3.
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj
w 2018 roku,
7.4.
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Poraj
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
7.5.
zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2018,
7.6.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
8. Zapytania i wolne wnioski - odpowiedzi.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie sesji.

