Regnów, 21.11.2018

Pan/Pani

Nasz znak: Or.0002.08.18

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późń.zm.) zawiadamiam o li Sesji Rady Gminy
Regnów, z następującym

PORZĄDKIEM

OBRAD:

1. Otwarcie Sesji.
2. Protokół z poprzedniej sesji Nr 1/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku.

3. Przedstawienie
4.

porządku

Podjęcie uchwały

obrad li Sesji Rady Gminy Regnów.

w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Regnów.

5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Regnów :
a) powołanie komisji skrutacyjnej,
b) przyjęcie regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady
Gminy Regnów,
c)

zgłoszenie

kandydatów na

d) przeprowadzenie

funkcję wiceprzewodni c zących

głosowania

Rady,

tajnego i ogłoszenie wyników,

e) przedstawienie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady.

6.

Podjęcie

uchwały

Przewodniczącego

7.

Podjęcie

uchwały

Przewodniczącego

w

sprawie

ustalenia

składu

osobowego

składu

osobowego

i

powołania

Komisji Rewizyjnej.
w

sprawie

ustalenia

Komisji skarg, wniosków i petycji.

powołania

8.

Podjęcie uchwały

w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego

oraz powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu.

9.

Podjęcie uchwały

w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego

oraz powołania Przewodniczącego Komisji Społecznej.
10.Podjęcie uchwały

11.

Podjęcie uchwały
społecznych

12.

w sprawie obywa!elskiej inicjatywy uchwałodawczej.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji

z mieszkańcami Gminy Regnów.

Podjęcie uchwały

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Regnów z

organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2019 .

13.

Podjęcie uchwały

14.Zmiany w

w sprawie wynagrodzenia Wójta.

budżecie

Gminy Regnów na 2019 rok-

15. Informacja w sprawie projektu
16.Zakończenie

budżetu

podjęcie uchwały.

i stawek podatkowych na 2019 rok.

obrad li Sesji Rady Gminy Regnów.

Sesja Rady Gminy Regnów odbędzie się 30 listopada 2018 roku (piątek) o godz.
10.00 w świetlicy Urzędu Gminy Regnów.

Proszę

o punktualne i niezawodne przybycie.

Z poważaniem,
Przcwop.o.l_czący

Rady

Ócl)~
Sławomir

Dudek

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania przez radnego zwolnienia od pracy
zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach Rady Gminy w Regnów.
Podstawa prawna : art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Oz.U. z 2018
r. poz. 994 z późń.zm.}.

