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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875
ze zm.) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Olszewo-Borki, która odbędzie się dnia 28 lutego 2018 roku (środa) o
godz. 9.00 w budynku przy ul. Wł. Broniewskiego 19 w Olszewie-Borkach z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy odbytej dnia 28 grudnia 2017 roku i z Nadzwyczajnej XLV sesji
Rady Gminy odbytej dnia 24 stycznia 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 uchwały w sprawie:
a) emisji obligacji komunalnych;
b) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2018 -2033;
c) zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
d)
e)
f)

g)
h)
i)

zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020;
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020;
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie
Gminy Olszewo-Borki przez osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania i wykorzystania dotacji.
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Olszewo-Borki w 2018 roku;
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2018 rok;

j)
5.
6.

skargi
wniesionej ustnie do protokołu dnia 18 stycznia 2018 roku na Wójta Gminy
Olszewo-Borki.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
Przedstawienie planów pracy stałych komisji rady gminy na 2018 rok.

7.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2017 roku.
8. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami Wójta.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.
Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach XLVI sesji Rady Gminy Olszewo-Borki. W
załączeniu przesyłam materiały dotyczące porządku obrad.
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