
 

Chotcza, dnia 17 grudnia 2018r.  

OA.0002.3.2.2018   

 

ZAWIADOMIENIE 
         

             Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. 

poz. 994 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Gminy w Chotczy, która odbędzie się w dniu                              

28 grudnia 2018r. (piątek) o godz. 800 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Chotczy. 

 

Przewidywany  porządek obrad w dniu 28.12.2018r. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr II/2018 z sesji odbytej w dniu 26 listopada 2018r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2022. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018. 

   6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022. 

   7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2019. 

   8. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Chotczy na 2019r. 

   9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania     

       Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019r. 

  10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. 

  11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania       

       „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1,2 i 3. 

  12.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania     

       pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia    

       rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem    

       wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu 2019-2023”. 

  13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych ze świadczeń                            

       z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub    

       żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin  

      objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

  14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym     

        Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chotczy. 

  15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy    

       Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku. 

  16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów rad sołeckich i sołtysów w Gminie Chotcza. 

  17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami   

        komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

  18. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Chotcza. 

  19.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

  20. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. 

  21. Zamknięcie obrad.                                                                               

                                                                                                                Krzysztof Śmietanka 

                                                                                                       Przewodniczący RG w Chotczy 

 
 

W myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), pracodawca obowiązany jest 

zwolnić radnego od pracy zawodowej  w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

 

 

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. 

 

https://chotcza.wideosesja.pl/

