
Opatówek, dnia  3 grudnia 2018 r. 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Gminy Opatówek 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) 

zwołuję III sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień 10 grudnia 2018 r. godz. 8.30. 

Miejsce obrad: Urząd Miejski Gminy Opatówek, sala nr 15. 

Porządek obrad: 

I. Otwarcie sesji. 

Złożenie ślubowania przez radnego. 

II. Uchwalenie porządku obrad. 

1. Przyjęcie protokołu.  

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 

4. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018 rok. 

6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 

7. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości. 

8. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2019 r. 

9. Informacja o podatku leśnym. 

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na 2019 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych- programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na 2019 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- programu 

wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2019-2021 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy              

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021-programu 

wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

14. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Gminny program 

dożywiania" na lata 2019-2023. 

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty kryterium dochodowego do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za 

udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim 

rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

16. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy             

w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

17. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. 

18. Projekt uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Opatówek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki      

nr 106/14 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej. 

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, części działki nr 106/33 

położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej. 

21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opatówek w roku szkolnym 2017/2018. 

III. Interpelacje i zapytania radnych. 

IV. Wolne wnioski i informacje. 

V. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady 

                  mgr inż. Paweł Bąkowski 


