
SAO. 0002.45.2017 

                                                                                  Dębowiec, dnia 15 grudnia 2017 roku 

 

 

 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

/t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 /   z w o ł u j ę   XLV  sesje Rady Gminy Dębowiec na dzień  

28 grudnia 2017 roku /czwartek/ o godzinie  10-tej  w sali Urzędu Gminy Dębowiec. 

 

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XLIV z dnia 06 grudnia 2017 roku. 

4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy z dnia 14 listopada 2017 roku zleconych  

do wykonania Wójtowi Gminy. 

5. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 rok. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

1/ udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację 

zadania publicznego, 

2/ uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dębowiec z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na rok 2018”, 

3/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2018 rok, 

4/ ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec, 

5/ uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2018 rok, 

6/ uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dębowiec na I półrocze 

2018 roku, 

7/ ustalenia dopłaty do 1 m³ wody do obowiązującej taryfy, 

8/ ustalenia dopłaty do 1 m³ ścieków do obowiązującej taryfy, 

9/ uchwalenia Budżetu Gminy Dębowiec na 2018 rok, 

10/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018 – 2024, 

 

7. Interpelacje i wnioski radnych. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do zwolnienia Pana / i / od pracy  zawodowej 

-  podstawa prawna  art. 25 ust. 3 ustawy z  dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

/t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875/. 
 

 

      


