
Nr 0R-BR.0002.7.2019       

                                                                                                                                 Koziegłowy, 11.09.2019 r. 

 

      Porządek obrad 11 Sesji  Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  

                                             w dniu 26 września 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. zm.)  zwołuję 

                                       na dzień  26 września 2019 r. o godz.  15,oo 

 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 11 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 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy . 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2019 rok. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  nr 68/VII/2019 z dnia 28 marca 

2019 w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. 

10. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Myszkowie na kadencję 2020-2023: 

1) przedstawienie opinii  Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,  

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania, 

3) przedstawienie  sposobu głosowania  przy wyborze ławnika , 

4) głosowanie tajne, 

5) ogłoszenie wyników wyborów, 

6) podjęcie uchwały  w sprawie wyboru ławnika. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  z Miastem Zawiercie 

w przedmiocie powierzenia Miastu Zawiercie przez Gminę i Miasto Koziegłowy zadań własnych utrzymania 

czystości i porządku   w gminie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 322/XLVI/2014 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30 

października 2014 r. w sprawie określenia  wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

oraz określenia warunków  i trybu składania deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w Mzykach – droga nr geodez.128,129. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w Mzykach – droga nr geodez. 258 i 752/1. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem albo zarządzającym jest Gmina i Miasto Koziegłowy oraz warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 300/XXXII/09 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 

marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady 

przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy                    

i Miasta Koziegłowy dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień dotyczących finansowania wydatków związanych                            

z nauczaniem religii. 

18. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za I półrocze 2019 r. 

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

20. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta  o działaniach podejmowanych  w okresie  międzysesyjnym. 

21. Interpelacje i zapytania radnych.   

22. Wolne wnioski i informacje. 

23. Zakończenie obrad  11 Sesji.        

                                                                                                      Przewodnicząca Rady 

              Gminy i Miasta Koziegłowy 

       Joanna Kołodziejczyk 

 

 

 


