Kiszkowo, dnia 20 marca 2018 r.
RG.0002.3.2018
Mieszkańcy Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy
Kiszkowo na dzień

27 marca 2018 roku na godz. 10.00

w Urzędzie Gminy

w Kiszkowie, w sali nr 4, na którą serdecznie zapraszam.

Porządek obrad
1) Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Odczytanie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji.
4) Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od XXXIII Sesji.
5) Sprawozdanie z działalności
Alkoholowych w 2017 r.

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

6) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat prowadzonych przez Gminę Kiszkowo,
b) w sprawie podziału gminy Kiszkowo na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów,
c) w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kiszkowo,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
d) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności obciążającej działkę nr 3
obręb Kiszkowo
e) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej w Rybnie Wielkim, działki nr ewid. 116, 117/2 oraz część działki nr
115
f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej w Łagiewnikach
Kościelnych, obejmującego dz.nr 207/1 i części dz. nr 208/1
g) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
h) w sprawie udzielenia dotacji w 2018r na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

i) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/210/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia
2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo
na lata 2018-2021,
j) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu.
7) Interpelacje i zapytania radnych
8) Wolne głosy i wnioski.
9) Zakończenie.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Barańczak

