Rada Gminy Kwidzyn

OGŁOSZENIE
Informuję, iż w dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 15:30, w sali nr 22 (I piętro)
w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji
stałych Rady Gminy Kwidzyn.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.
2. Przedłożenie przez Wójta Raportu o stanie Gminy Kwidzyn za rok 2018.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2019 rok,
2) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034,
3) w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania,
4) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2018,
5) w sprawie udzielenia/ nieudzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za rok 2018,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby
prawne i fizyczne na terenie Gminy Kwidzyn,
7) w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Kwidzyn
oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia
1 września 2019 roku,
8) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn,
9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XIII/83/2007 Rady
Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębach
geodezyjnych Dankowo i Górki.
4. Inne sprawy bieżące (Młodzieżowa Rada Gminy).
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5. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący posiedzenia
(-) Roman Górniewski
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