IV sesja RADY GMINY PORAJ
31 stycznia 2019 roku, godz. 1100
Komisja Rewizyjna
21 stycznia 2019 roku, godz. 1000
Komisja ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji
22 stycznia 2019 roku, godz. 1430
Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych
23 stycznia 2019 roku, godz. 1400
Komisja skarg, wniosków i petycji
24 stycznia 2019 roku, godz. 1430

I n f o r m u j ę, że dnia:
21 stycznia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy
w Poraju - sala narad nr 218 - odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Wybór Z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. Przygotowanie projektu planu pracy Komisji na 2019 rok.
3. Sprawy organizacyjne.
22 stycznia 2019 roku (wtorek) o godzinie 1430 w Urzędzie Gminy
w Poraju - sala nr 218 - odbędzie się posiedzenie Komisji ds. budżetu oraz
gospodarki komunalnej i inwestycji.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Przygotowanie projektu planu pracy Komisji na 2019 rok.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Sprawy organizacyjne.
23 stycznia 2019 roku (środa) o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy
w Poraju - sala narad nr 218 - odbędzie się posiedzenie Komisji ds. oświaty,
kultury, zdrowia i spraw społecznych.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Przygotowanie projektu planu pracy Komisji na 2019 rok.
2. Analizowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy organizacyjne.
24 stycznia 2019 roku (czwartek) o godzinie 1430 w Urzędzie Gminy
w Poraju - sala narad nr 218 - odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków
i petycji
Projekt porządku posiedzenia:

1. Rozpatrzenie wniosku p. Emila Prysaka.
2. Sprawy organizacyjne.

IV SESJA RADY GMINY PORAJ – 31 stycznia 2019 r. (czwartek),
godz. 1100
Tematyka sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Ustalenie dziennego porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu z sesji Nr III/18 z 28 grudnia 2018 r.
Sprawozdanie Wójta o pracach realizowanych w okresie międzysesyjnym.
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy Poraj od ostatniej sesji.
Projekty uchwał w sprawie:
6.1
zatwierdzenia Planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2019,
6.2
zatwierdzenia Planu pracy Rady Gminy Poraj na rok 2019,
6.3
zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych – sołectw,
6.4
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2019 rok,
6.5
przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023,
6.6
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 – 2023,
6.7
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym
programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023,
6.8
przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków,
6.9
rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Wrzosowej w Masłońskim,
6.10 zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2019,
6.11 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

7. Wolne wnioski – odpowiedzi.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie sesji.

