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Zawiadamiamrżew dniu 28 grudnia2018roku o godz. 1300w sali posiedzeń
Urzędu Gminy Bartniczka odbędzie się posiedzenie III Sesji Rady Gminy
Bartniczka.

PORZADEI( OBRAD:
1. Otwarcie sesji.

a) stwięrdzenie quórum' ]

b) przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Bartniczka.
3. Sprawozdanie przew odniczących komisji z ptac komisji.
4. Informacj a z działalności Wójta w okresie międzysesyjny*.
5. kozpatrzsnie projektów uchwał:

a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budzetu Gminy.Bartniczka na
2018 rok,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka.
c) w sprawie uchwalenia budzetu naŻO19 rok,

- od,czytanie projektu uchwaĘ budzetowej,
- przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady dotyczących projektu
budzetu,
- odczytanie opinii Regionalnejlzby Obrachunkowej o projekcie budzetu,
- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
- głosowanie nad projektem uchwaĘ budŻetowej

d) w sprawie zatwiętdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Bartniczkana}}Ig rok, :

e) o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od
nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego,

f) w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bartniczka do
organu regulacyjnego,

g) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profitaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019 rok'

h) w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniającego do
świadczenia pienięznego zpomocy społecznej w formie zasiłktcelowego na
zakup posiłku i zywności dla osób objętych wieloletnim rząd,owym
programem 

',Posiłek w szkole i w domu'' nalata20l9-2023,
i) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dozywiania w

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
zywnościowych dla osób objętych więloletnim ruądovłym programem
,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 )j) w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problęmów
Społecznych na lata 20 I8 -2024.

Informacja o interpelacjach, wnioskach i zapytaniach radnych.
Wolne wnioski.
Zamknięcie III Sesji Rady Gminy Bartniczka.
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