(Ęflda ęminy OCszewo-^BorĘi
07-415 Okzewo-(Borki, ul,

(Broniewskiego 13

Olszewo-Borki, dnia 12 grudnia 2018 r.
R0.0002.II.2018.DK

OBWIESZCZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że II sesja Rady Gminy Olszewo-Borki odbędzie się dnia
28 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Olszewie-Borkach przy ul. Wł. Broniewskiego 13 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Olszewo-Borki odbytej dnia 23 listopada 2018
roku.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, z wykonania uchwał Rady
Gminy i zarządzeń wraz z informacją o stanie działań inwestycyjnych.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na
lata 2018-2033;
b) zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
c) uchylenia Uchwały Nr LI/331/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 sierpnia 2018
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu;
d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2019- 2033;
e) uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok;
f) uchwalenia
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2019 rok;
g) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Olszewo-Borki;
h) nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie gminy Olszewo-Borki w
miejscowości Olszewo-Borki;
i) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie
zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w
domu" na lata 2019 - 2023 na terenie Gminy Olszewo-Borki;
j) zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019
- 2023 na terenie Gminy Olszewo-Borki;
k) przyjęcia Programu Osłonowego z zakresu pomocy społecznej „Posiłek w szkole i
w domu" na lata 2019 - 2023;
1) zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach na terenie gminy OlszewoBorki;
ł) zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Olszewie-Borkach;
m) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Olszewo-Borki na 2019 rok;
n) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olszewo-Borki na 2019 rok.
5. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami Wójta.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.
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