Kiszkowo, dnia 23 stycznia 2018 r.
RG.0002.1.2018
Mieszkańcy Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Kiszkowo na dzień

30 stycznia 2018 roku na godz. 9.00
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 XXXI Sesji.
4) Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od XXXI Sesji.
5) Przyjęcie „Formularza efektów monitorowania programów rewitalizacji”.
6) Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2017 r.
7) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady na 2018 rok
b) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
c) w sprawie odpowiedzi na skargę z dnia 28 grudnia 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego wnoszoną za pośrednictwem Rady Gminy Kiszkowo przez
Prokuratora Rejonowego w Gnieźnie na uchwałę Nr VIII/54/11 Rady Gminy
Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania, zmienioną uchwałą Nr XXVI/174/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
d) w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kiszkowo w 2018 roku,
e) w sprawie nabycia działki numer 79/2 położonej w Sroczynie,
f) w sprawie nabycia działki numer 2/1 położonej w Dąbrówce Kościelnej,
g) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łagiewniki Kościelne,
h) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Węgorzewo,
i) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu.
8) Interpelacje i zapytania radnych

9) Wolne głosy i wnioski.
10) Wystąpienie Posła na Sejm RP Krzysztofa Ostrowskiego
11) Zakończenie.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Barańczak

