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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 XLVII sesję Rady Gminy Olszewo-Borki, która odbędzie się dnia 28 marca
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 XLVI sesji Rady Gminy odbytej dnia 28 lutego 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) podziału Gminy Olszewo-Borki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
d) podziału Gminy Olszewo-Borki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych;
e) ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki.
5. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie za 2017 rok.
8. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2017 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami Wójta.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.
Zawiadamiając o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach XLVII sesji Rady Gminy
Olszewo-Borki. W załączeniu przesyłam materiały dotyczące porządku obrad.

