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Łysomice, 20.04.2016 r.

RG.0002.21.2016

TABLICA OGŁOSZEŃ

ZAPROSZENIE
Zapraszam na XXI Sesję Rady Gminy Łysomice, która odbędzie się w dniu
27 kwietnia 2016 r. o godz. 15 00 w sali nr 8 Urzędu Gminy w Łysomicach.

Porządek posiedzenia:
Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy.
Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał.
Wybór sekretarza i protokolanta Sesji.
Przedstawienie porządku obrad XXI Sesji Rady Gminy:
a) przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad,
b) głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Gostkowie za rok
2015.
6. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach
za rok 2015.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach
za rok 2015.
1.
2.
3.
4.

8. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Ośrodkach Wsparcia –
nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Łysomice – udzielających
schronienia osobom pozbawionym schronienia, w tym osobom bezdomnym,
których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Łysomice–
projekt uchwały Nr XXI/106/2016,
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b) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Gminy
Łysomice - projekt uchwały Nr XXI/107/2016,
c) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy
Łysomice - projekt uchwały Nr XXI/108/2016,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok
2016 - projekt uchwały Nr XXI/109/2016,
e) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata
2016 – 2026 - projekt uchwały Nr XXI/110/2016,
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Lulkowo, gmina
Łysomice - projekt uchwały Nr XXI/111/2016.
9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
10. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy.
11. Przyjęcie protokołów XIX i XX Sesji Rady Gminy.
12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
13. Zakończenie sesji.
Prosimy o niezawodne wzięcie udziału w obradach sesji.
Podstawą do udzielenia przez Zakład Pracy dnia wolnego w celu wzięcia udziału w obradach
Sesji Rady Gminy jest art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Gminy
Robert Kożuchowski

