Kałuszyn, dnia 2019.02.21
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Kałuszynie
ORM.0002.IV.2019

Zawiadamiam, że sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie odbędzie się w dniu 26 lutego /wtorek/ 2019
r. o godz. 10,oo w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Informacja o działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady.
4. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
 Zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 Wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej nr 2251 w m. Mroczki
 Zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Gołębiówce
 Sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości
wspólnej
 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
 Zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwalniania od opłat , jak również trybu ich pobierania
 Ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być
przyznane
 Zmian w Statucie Gminy Kałuszyn
 Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 Ogłoszenia jednolitego tekstu statutu SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Kałuszynie
 Uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr IV/17/2018 w sprawie dopłat do wywozu ścieków bytowych ze
zbiorników bezodpływowych
 dopłat do wywozu ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych

ustanowienia zasad ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych-sołtysów
 Ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie
6. Przyjęcie protokołu nr IV/2018 z poprzednich obrad Rady Miejskiej.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bogusław Michalczyk

W związku z wdrożeniem oprogramowania do obsługi obrad Rady Miejskiej , przed
obradami o godz. 9,oo odbędzie się szkolenie radnych .

