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                    Proponowany porządek 

XXXVII Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka 

w dniu 19 marca 2018 roku ( poniedziałek ) 

sala narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka 

Godzina 13.00 

1. Sprawy regulaminowe 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

b) przyjęcie porządku obrad sesji 

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

3. Interpelacje i wnioski radnych 

4. Wolne wnioski i zapytania. 

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski. 

6. Informacje Przewodniczących komisji stałych rady gminy o pracy w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zaliczenia drogi do kategorii drogi publicznej wg druku nr 366; 

b) podziału Gminy Czarna Dąbrówka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, 

granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wg druku nr 367; 

c) podziału Gminy Czarna Dąbrówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wg druku nr 368; 

d) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                              

w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych 

innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czarna 

Dąbrówka wg druku nr 369; 

e) zmian w budżecie gminy na 2018 rok wg druku nr 370; 
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f) zaciągnięcia pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 

finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

wg druku nr 371; 

g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 17/5 położonej                            

w obrębie Unichowo, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 372; 

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 6/3 położonej                              

w obrębie Kozy, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 373. 

8.   Zakończenie obrad sesji Rady Gminy. 

 


