
 

 

Nr 0R-BR.0002.3.2018                                                                    Koziegłowy, 15.03.2018 r. 

 

 

      Porządek obrad 41 Sesji  Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  

                                             w dniu  29 marca  2018 r.  

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst 

jednolity Dz.U. z 2017  r. poz. 1875 ze zm. ) 

                     zwołuję 

 

                                    na dzień 29 marca 2018 r. o godz.  15,oo    

 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 41 Sesję Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy                   

z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa , porządku publicznego i przeciwpożarowego na terenie 

Gminy i Miasta Koziegłowy w 2017 roku. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2018 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu                      

na dofinansowanie wydatków związanych z udostępnieniem danych przestrzennych 

zgromadzonych w rejestrze publicznym. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego                    

na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi  w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Koziegłowy na okręgi wyborcze                        

w wyborach do Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2018 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Gminą i Miastem Koziegłowy a Gminą Chorzów. 

12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  za 2017 rok. 

13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Koziegłowy za 2017 rok. 

14. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

15. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta  o działaniach podejmowanych                            

w okresie  międzysesyjnym. 

16. Interpelacje i zapytania radnych.   

17. Wolne wnioski. 

18. Zakończenie obrad  41 Sesji.  

                                                                                      Przewodnicząca Rady 

           Gminy i Miasta Koziegłowy 

                 Joanna Kołodziejczyk 

 


