
 

Nr 0R-BR.0002.9.2019       

                                                                                                                     Koziegłowy, 14.11.2019 r. 

 

      Porządek obrad 13 Sesji  Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  

                                       w dniu 28 listopada 2019 r.  

        Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  

Dz. U. z 2019  r. poz. 506 z późn. zmianami )  zwołuję 

       

                            na dzień  28 listopada  2019 r. o godz.  15,oo 

 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 13 Sesję Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy 

kadencji 2018 – 2023 ,  z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2019 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku  od nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 41/VI/2015 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 

z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 272/XXXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta 

Koziegłowy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji 

dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 

przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy              

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Gniazdów-Mzyki. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Gminy i Miasta Koziegłowy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

14. Informacja  Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

15.  Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta  o działaniach podejmowanych                      

w okresie  międzysesyjnym. 

16.  Interpelacje i zapytania radnych.   

17.  Wolne wnioski i informacje. 

18.  Zakończenie obrad  13 Sesji.  

      Przewodnicząca Rady 

           Gminy i Miasta Koziegłowy 

      Joanna Kołodziejczyk 

 


