PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS
_______________________________________________
OBWIESZCZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję III sesję Rady Gminy Lelis na dzień 28 grudnia
2018 r. (piątek) na godz.1100 w sali Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie z
następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy
4. Interpelacje i wnioski radnych
5. Podsumowanie rywalizacji sportowej w roku szkolnym 2017/2018
6. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
7. Przyjęcie projektu budżetu gminy na 2019 r.;
a) wystąpienie wójta
b) przedstawienie opinii przez Przewodniczących Komisji i przedstawienie opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej
c) dyskusja
d) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2019 –
2023
e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata
2018-2023
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
c) zmian w Statucie Gminy Lelis
d) zmian w uchwale w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
e) przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Lelis oraz szczegółowych
warunków udzielania pomocy, formy i zakresu oraz trybu postępowania w tych sprawach
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Lelis, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Lelis oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
g) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
h) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis
i) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
j) wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023
k) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie
dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023”
l) określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w zakresie dożywiania w ramach
wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na terenie gminy
Lelis
9. Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy na 2019 r.
10. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2019 r.
11. Wolne wnioski i zapytania
12. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
13. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
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