
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Łysomice, 14 maja 2019 r. 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

 
Zapraszam na IX  Sesję Rady Gminy Łysomice, która odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 16.00 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łysomicach ul. Warszawska 8. 

 

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał.  

3. Wybór sekretarza i protokolanta Sesji. 

4. Przedstawienie porządku obrad IX Sesji Rady Gminy: 

         a)  przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad, 

         b) głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad.  

 

5. Podjęcie uchwał w sprawie : 
a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Łysomice do 2020 roku” – projekt uchwały Nr IX/49/2019, 

b) Programu Stypendialnego  wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę 

na terenie Gminy Łysomice – projekt uchwały Nr IX/50/2019, 

c) szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów 

uczęszczających do szkół na terenie Gminy Łysomice – projekt uchwały Nr IX/51/2019, 

d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łysomice 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od  dnia 1 września 2019 

roku –  projekt uchwały Nr IX/52/2019,  

e) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Łysomice – projekt 

uchwały Nr IX/53/2019, 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2019  

– projekt uchwały Nr IX/54/2019, 

g) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2019-2032 – projekt 

uchwały Nr IX/55/2019, 

h) zaciągnięcia kredytu – projekt uchwały Nr IX/56/2019, 

i) określenia zasad wnoszenia wkładów pieniężnych przez gminę Łysomice do Zakładu Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Gostkowie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 

zakładowego – projekt uchwały Nr IX/57/2019. 

6.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.  

7.  Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy. 

8.  Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy. 

9.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

10.  Zakończenie sesji.      

 Z wyrazami szacunku 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

       Robert Kożuchowski 
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