
 

 

 RG.0002.4.2019 
 

Zarządzenie 

Przewodniczącego Rady Gminy Skoroszyce 

z dnia  12 lutego 2019 r. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst z 2018 r. Dz. U. poz. 994 ze zm.),  
 

z a r z ą d z a m, co następuje: 

 Zwołuję  sesję Rady Gminy Skoroszyce na dzień 22 lutego 2019 r. godz. 1000, 

która odbędzie się w sali  posiedzeń Urzędu Gminy w Skoroszycach. 

 

Ustalam następujący porządek obrad: 

 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja z pracy Wójta za okres od poprzedniej  sesji. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gm. Skoroszyce. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Opolu 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 

fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów i określ. wys. wynagrodzenia. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi     

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określ. wysokości wynagrodzenia. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gm. 
Skoroszyce. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umowy dzierżawy na 3 lata. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy                         

z organizacjami pozarządowymi. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych                
z realizacją zadania. 

13. Rozliczenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych            
i zwalczania Narkomanii oraz następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych               
i wyrobów powiązanych za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z prac GKRPA za 2018 rok. 

14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku. 
15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
16. Wolne wnioski. 
17.  Zakończenie sesji. 
 
 



   

    
 


