
R A D A   M I E J S K A   W   WOŁCZYNIE
_________________________________        

       

Zawiadomienie
w dniu 19 grudnia 2018 r. o godzinie 12.00  

w Wołczyńskim Ośrodku Kultury 
 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Wołczynie

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne.
2. Wnioski i zapytania.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie:
a) w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok,
b) w  sprawie  określenia  górnych  stawek  opłat  w  zakresie  wywozu  i  utylizacji  nieczystości

komunalnych,
c) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  lub  znajdującym  się  w  gminnej
ewidencji  zabytków,

d) o zmianie uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady
Miejskiej w Wołczynie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,

e) w sprawie  podwyższenia  kryterium dochodowego  uprawniającego  do przyznania  nieodpłatnie
pomocy  w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole
i w domu” na lata  2019-2023, 

f) w  sprawie  określenia  zasad  zwrotu  wydatków  w  zakresie  dożywiania  dla  osób  objętych
programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

g) w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
h) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata

2019-2021,
i) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar

Przemocy w Rodzinie w Gminie Wołczyn na lata 2019-2023,
j) w  sprawie  utworzenia  gminnej  jednostki  budżetowej  –  Żłobka  Gminnego  w  Wołczynie  oraz

nadania mu statutu,
k) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, wysokości opłaty za wydłużony pobyt

dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym
w Wołczynie,

l) w  sprawie  przyjęcia  planu  nadzoru  nad  żłobkami,  klubami  dziecięcymi  oraz  dziennymi
opiekunami, 

m) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 
n) w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Gminą  Kluczbork  w sprawie  zasad

przekazywania  i  rozliczania  dotacji  dla  podmiotów prowadzących żłobki  dziecięce  na  terenie
gminy Kluczbork, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wołczyn,

o) sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,

p) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024,
q) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
4. Informacja Burmistrza Wołczyna z działalności w okresie między sesjami.
5. Odpowiedzi na wnioski i inne zapytania.

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                        Waldemar Antkowiak


