LI sesja RADY GMINY PORAJ
27 września 2018 roku, godz. 1000
Komisja Rewizyjna
24 września 2018 roku, godz. 900
Komisja ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej
i inwestycji – 25 września 2018 roku, godz. 1300
Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia i spraw
społecznych – 26 września 2018 roku, godz. 1400

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

1. Kontrola w zakresie:
 windykacji zobowiązań podatkowych i ich egzekucja w I półroczu 2018
roku,
 umorzeń i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych za I półrocze
2018 roku.
2. Kontrola wykonania budżetu Gminy za 6 m-cy 2018 roku w
poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach – w procentach.
3. Kontrola wykonania przyznanych dotacji celowych w I półroczu 2018 roku.
4. Sprawy organizacyjne.

25 września 2018 roku (wtorek) o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy
w Poraju - sala nr 218 - odbędzie się posiedzenie Komisji ds. budżetu oraz
gospodarki komunalnej i inwestycji.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji budżetu za I półrocze
2018 roku.
2. Informacja na temat wykonania przyznanych dotacji celowych w I
półroczu 2018 roku.
3. Informacja dot. pozyskania środków zewnętrznych w roku 2018.
4. Analiza materiałów sesyjnych.
5. Sprawy organizacyjne.

26 września 2018 roku (środa) o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy
w Poraju - sala narad nr 218 - odbędzie się posiedzenie Komisji ds. oświaty,
kultury, zdrowia i spraw społecznych.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Analiza
2.
3.

4.

5.
6.
7.

wniosków z przeprowadzonej kontroli w placówkach
oświatowych.
Założenia organizacyjne i kadrowe w placówkach oświatowych na rok
2018/2019.
Informacja Kierownika GOPS-u i Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego na temat pomocy rodzinom wielodzietnym
i potrzebującym pomocy a zamieszkałym w Gminie.
Informacja nt. aktywizacji osób bezrobotnych, wykluczonych, analiza
zasadności zatrudnienia w pracach interwencyjnych i społecznie
użytecznych.
Informacja o organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach, źródła
finansowania
Analiza materiałów sesyjnych.
Sprawy organizacyjne.

LI SESJA RADY GMINY PORAJ – 27 września 2018 r. (czwartek),
godz. 1000
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów z sesji Rady Gminy Poraj:

 Nr XLIX/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku,
 Nr L/18 z nadzwyczajnej sesji w dniu 26 lipca 2018 roku.
4. Sprawozdanie Wójta o pracach realizowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy Poraj od ostatniej
sesji.
6. Informacja dot. pozyskania środków zewnętrznych w roku 2018.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
7.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj –
Etap I,
7.2. zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2018,
7.3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
8. Zapytania i wnioski – odpowiedzi.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie sesji.

