Chotcza, dnia 21 marca 2019r.
OA.0002.7.8.2019

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Gminy w Chotczy, która
00
odbędzie się w dniu 29 marca 2019r. (piątek) o godz. 8 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy
w Chotczy.

Przewidywany porządek obrad w dniu 29.03.2019r.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr VI/2019 z sesji odbytej w dniu 28 lutego 2019r.
4. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Chotcza za 2018r.
5. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Chotcza za 2018r
6. Ocena działalności SPZOZ w Chotczy za 2018r.
7. Informacja o realizacji działań na terenie Gminy Chotcza przyjętych przez powiat.
8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok
2019 Nr III/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku - głosowanie.
9. Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli - głosowanie.
10. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - głosowanie.
11.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 głosowanie.
12. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
14. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Krzysztof Śmietanka
Przewodniczący RG w Chotczy

https://chotcza.wideosesja.pl - adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz
i dźwięk z obrad Rady Gminy oraz adres strony internetowej, na której udostępniany będzie
archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy.

