
 

Nr 0R-BR.0002.1.2020       

                                                                                                                     Koziegłowy, 13.02.2019 r. 

 

      Porządek obrad 15 Sesji  Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  

                                          w dniu 27 luty 2020 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  27 luty  2020 r. o godz. 15,oo 

 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 15 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 działania Dyrektora ZEAOS. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2020 r. 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie  funduszu sołeckiego na 2021 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu                    

na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2311S od ronda w m. Mzyki                               

do DW 789” 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                     

w schronisku dla bezdomnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście 

Koziegłowy na rok szkolny 2019/2020. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  - obręb Postęp. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. 

14. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za rok 2019. 

15. Informacja  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 i informacje. 

19.  Zakończenie obrad  15 Sesji.  

Przewodnicząca Rady 

                                                                                         Gminy i Miasta Koziegłowy 

 

     Joanna Kołodziejczyk 

 

 

 

 

 

 

 


