V sesja RADY GMINY PORAJ
28 marca 2019 roku, godz. 1100

Komisja ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji
20 marca 2019 roku, godz. 900

Komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych
21 marca 2019 roku, godz. 800

Komisja Rewizyjna
25 marca 2019 roku, godz. 730

I n f o r m u j ę, że dnia:
20 marca 2019 roku (środa) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy w Poraju sala nr 218 - odbędzie się posiedzenie Komisji ds. budżetu oraz gospodarki
komunalnej i inwestycji.
Projekt porządku posiedzenia:

1. Informacja z realizacji zamówień publicznych w roku 2018.
2. Informacja na temat zamierzeń ograniczenia emisji zanieczyszczeń do
atmosfery. Wykaz zakładów wytwarzających odpady niebezpieczne
typu: kwasy, smary, oleje itp.
3. Informacja na temat realizacji Uchwał Rady Gminy Poraj za rok 2018.
4. Analiza materiałów sesyjnych.
5. Analiza spraw bieżących.
6. Sprawy organizacyjne.
21 marca 2019 roku (czwartek) o godzinie 800 w Urzędzie Gminy
w Poraju - sala narad nr 218 - odbędzie się posiedzenie Komisji ds. oświaty,
kultury, zdrowia i spraw społecznych.
Projekt porządku posiedzenia:
1. Omówienie planu pracy GBP.
2. Funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy.
3. Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców – sprawozdanie służb
medycznych.
4. Analiza materiałów sesyjnych.
5. Sprawy organizacyjne.
25 marca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 730 w Urzędzie Gminy
w Poraju - sala narad nr 218 - odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Projekt porządku posiedzenia:

1. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku.
2. Kontrola zamówień publicznych – przetargów z roku 2018.

3. Realizacja inwestycji i remontów realizowanych w ramach zapytania
ofertowego do 30 tys. euro za 2018 rok.
4. Analiza stanu mienia komunalnego Gminy oraz wpływów ze sprzedaży
majątku gminnego w 2018 roku.
5. Informacja dotycząca środków trwałych Gminy.
6. Informacja na temat realizacji Uchwał Rady Gminy Poraj za rok 2018.
7. Sprawy organizacyjne.

V SESJA RADY GMINY PORAJ – 28 marca 2019 r. (czwartek),
godz. 1100
Tematyka sesji:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Ustalenie dziennego porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu z sesji Nr IV/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.
Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań własnych Gminy w okresie między
sesjami.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Poraj z działalności
międzysesyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1 przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania
polegającego na dofinansowaniu prac związanych z demontażem,
zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających
azbest z budynków lub z posesji stanowiących własność osób fizycznych
z terenu Gminy Poraj – etap VI” ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
6.2 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2019 roku,
6.3 poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów, wynagradzania za inkaso i terminy płatności,
6.4 poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso,
6.5 utworzenia i przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej „CZARODZIEJKI”,
w ramach wsparcia finansowego projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej”,
6.6 wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego Gminy Poraj
na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z prawem
własności budynków i budowli na nich posadowionych, położonych w
miejscowości Jastrząb gm. Poraj, przy ul. Zielonej,
6.7 zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2019,
6.8 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
7. Informacja z wyborów organów jednostek pomocniczych – sołectw.
8. Informacja na temat realizacji Uchwał Rady Gminy Poraj za rok 2018.
9. Informacja z realizacji zamówień publicznych w roku 2018.
10. Informacja na temat odwodnienia w Gminie – wykaz poszczególnymi
sołectwami.
11. Informacja na temat działalności Spółki Poreco.
12. Informacja dotycząca rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.
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