Rada Gminy Kwidzyn

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) zawiadamiam, że zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy
Kwidzyn na dzień 27 marca 2018r. (wtorek) godz. 15.30 w sali nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn,
ul. Grudziądzka 30.
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedłożenie porządku obrad do zatwierdzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2017 wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz potrzeb związanych
z realizacją zadań w 2018 roku.
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury:
Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie za 2017 rok.
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury Biblioteki
Publicznej Gminy Kwidzyn w 2017 roku.
9. Podjęcie uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok,
2) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na
lata 2018-2032,
3) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

dla

części

terenu

położonego

w

obrębach

geodezyjnych

Mareza

i Podzamcze,
4) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia dla osób bezdomnych,
5) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kwidzyn,
Siedziba: ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, tel. (+48) 55 261 41 57 fax. (+48) 55 279 23 06
e-mail: samorzad@gminakwidzyn.pl

6) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kwidzyn,
7) w sprawie podziału Gminy Kwidzyn na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
8) w sprawie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn za rok 2017,
9) w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
(-) Henryk Ordon
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