
 

 

Nr 0R-BR.0002.10.2017                                                                    Koziegłowy, 12.10.2017 r. 

 

      Porządek obrad 35 Sesji  Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  

                                             w dniu 26 października  2017 r.  

 

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

jednolity Dz.U. z 2016  r. poz. 446 ze zm.) 

                     zwołuję 

                                    na dzień 26 października   2017 r. o godz.  15,oo    

 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 35 Sesję Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy                  

z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2017 r. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy               

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży nieruchomości  w Koziegłowach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  bezprzetargowej sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz               

jej współwłaściciela  w miejscowości Miłość. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz                   

jej współwłaściciela w Mysłowie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz                     

jej współwłaściciela w Mysłowie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Mysłowie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia na terenie 

Gminy Koziegłowy. 

13. Informacja o stanie realizowanych zadań oświatowych  w Gminie  i Mieście Koziegłowy  za rok 

szkolny 2016/2017. 

14. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych  ( zgodnie z art. 24 h ustawy                

o samorządzie gminnym). 

15. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

16. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta  o działaniach podejmowanych                            

w okresie  międzysesyjnym. 

17. Interpelacje i zapytania radnych.   

18. Wolne wnioski. 

19. Zakończenie obrad  35 Sesji.  

        Przewodnicząca 

       Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 

             Joanna Kołodziejczyk  

 

 


