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ZAPROSZENIE
Na podstawie art. 20 uSI.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późno zm.) zwoluj, III SES.Jf[ RADY GMINY WILCZYCE
28 gruuuia 2018 r.(ph,tek) u guuz. 10:00 w' budynku Ceulrum Kultury w Wilczycach
z nastJ;puj"CYlll pol"zqdkiclll obrad:

w uniu

I)
2)
3)
4)
5)

Otwarcie Sesji i powitanie.
Stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyj,eie protokolu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Informacja Wójta Gminy z dzialalności między Sesjami.
6) Rozpatrz\.:'Jlia skarg.i dotycl.ąct:j dli;lialnośl".'j \\'I.\jla Gminy \Vikz)'ce
a) podjęcie uchwaly \\' sprawie rozpatrzenia skargi dotycZ<p:ej działalności \Vójta Gminy \Vilczycc
w związku z niepnl\\ idlowośeiami przy budowie drogi przy posesji 226/2
7) Opinia komisji o projektach uchwal na Sesję Rady Gminy.
8) Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2019 r.
9) Opinia RIO o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026,
10) Opinia komisji o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2019 r. i projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026.
II) Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Wilczyce na 2019 r. i projektem Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026
12) Rozpatrzenie projektów i pouj,cie uchwal w sprawie:
aj Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026.
b) uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2019 rok.
c) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok.
d) udzielenia pomocy tinansowej w roku 2019 roku.
e) zmieniająca

uchwałę \\' sprawie uchwalenia Statutu Gminy \Vilczyce.

I) GmiuJlego Programu Profilaktyki i Rozw i'lz) wania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania

Narkomanii

na 20

Il)

rok

g) ustalenia \\ysokości diet prz)'sluguj,!cych radnemu.
h) ustalenia wysokości opiat pobieranych za korzystanie z sali narad Urzędu Gminy Wilczyce,
i) ustanowienia wieloletniego rządowego programu oslonowego w zakresie dożywiania"Posilek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
j) podwyższenia kryterium dochodo\l.'ego uprawniającego do przyznanin nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w fonnie świadczenia pieni,żnego na zakup posilku lub żywności dla osób
objętych Programem osłonowym

\\' zakresie

doży\vianin .. Posiłek \\' szkole w domu" na lata

2019-2023.
k) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posilku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych Programem
oslollowym

\V

zakresie doży\viania

.. Posiłek \\' szkole

\V

domu"

IW

lata 2019-2023

I) zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wilczyce na 2019 r.
13) Wolne wnioski i informacje
1-+) Sprawy różne.
J5 J Zakończenie obrad.

(podstawa prawna do zwolnicnia

radncgo od pracy zawodowej

:.111.

25 List.3 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późno zm.).
1'0 zakOliezen;u obrad Sesji Rady Gminy odb,dzie się spotkanie opłatkowe. Serdecznie zapraszam.

