
Nr 0R-BR.0002.6.2021                                                                                Koziegłowy, 12.08.2021 r. 

 

                                                                                                              

 Porządek obrad 28 Sesji  Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  

                                          w dniu 26 sierpnia 2021 r.  

 

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

Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)  zwołuję  

             

 na dzień  26 sierpień  2021 r. o godz. 15,oo 

 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XXVIII Sesję Rady 

Gminy   i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023.  

 

Dla Sołtysów , Przewodniczących Zarządu Miasta Koziegłowy i dzielnic oraz 

mieszkańców udział zdalny w sesji będzie zapewniony w Miejsko – Gminnym Ośrodku 

Promocji Kultury  w Koziegłowach  ul. Żarecka  28. 

 

Porządek obrad sesji: 

 

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 2021 r. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu  na 

realizację zadania pn. „ Przebudowa DP 2312S relacji Cynków-Krusin wraz z budową chodnika  

i kanalizacji deszczowej w miejscowości Cynków”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  odstąpienia od dochodzenia niektórych należności przypadających 

Gminie i Miastu Koziegłowy lub jej jednostkom organizacyjnym. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług                          

w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku i deklaracji w sprawie przyznania dodatku 

mieszkaniowego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie 

bezprzetargowym niewydzielonej części nieruchomości położonej w miejscowości Stara Huta.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzaniu 

ścieków na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy . 

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

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

 międzysesyjnym.  

15. Interpelacje i zapytania radnych.   

16.  Wolne wnioski i informacje. 

17.  Zakończenie obrad  28 Sesji. 

Przewodnicząca Rady  

                                                                              Gminy i Miasta Koziegłowy 

Joanna Kołodziejczyk 

 


