PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ORŁY

Orły, dnia 12 grudnia 2018 r.

OA.IV.0002.5.2018
Zawiadomienie
Uprzejmie informuję, że III sesja Rady Gminy Orły, odbędzie się
w dniu 19 grudnia 2018r. (środa) o aodz. 11:00 w Urzędzie Gminy Orły,
ul. Przemyska 3, 37-716 Orły, sala nr 9.
Porządek sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej oraz wykonania uchwał
i interpelacji przyjętych na ostatniej sesji.
4. Informacja z posiedzeń Komisji Rady Gminy Orły.
5. Przedstawienie Harmonogramu Pracy Rady Gminy Orły na 2019r.
6. Przedstawienie Planów Pracy Komisji stałych Rady Gminy Orły na 2019r.
7. Uchwalenie budżetu Gminy Orły na 2019r:
1/ przedstawienie projektu budżetu i uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2/odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3/ opinia Komisji Budżetu i Finansów,
4/dyskusja,
5/głosowanie nad poprawkami,
6/ głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej.
8. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orły:
1/ przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej,
21 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3/ głosowanie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r,
2) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Orły z Organizacjami
Pozarządowymi na 2019 rok",
3) przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
4) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r,
5) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
w Gminie Orły „Posiłek w szkole i w domu",
6) zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach
programu "Posiłek w szkole i w domu",
7) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023,
8) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu
budżetu 2018r. na zadaniu „Wymiana źródeł światła na energooszczędne oraz
budowa nowych instalacji oświetleniowych na terenie Gminy Orły,
9) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,
10) wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Orły na 2018 r.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Orły
(-) Małgorzata Hawro

