Przewodniczący
Stałych Komisji
Rady Gminy Orły
OA.IV0012.52.2017

Orły, dnia 9 luty 2018 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów,
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisji Kultury
Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orły, która odbędzie
się dnia 16 luty 2018 r. (piątek) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Orły
ul. Przemyska 3, 37-716 Orły.
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienie kalendarza imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych na 2018 r,
4. Analiza projektu taryfy za wodę i za odprowadzenie ścieków.
5. Analiza budżetu GZUW.
6. Przedstawienie sprawozdania nt. funkcjonowania gospodarki odpadami
komunalnymi:
1) koszty, które gmina ponosi z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi,
2) wpływy do budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych,
3) statystyka gospodarstw zalegających z wpłatami za odbiór odpadów,
4) liczba gospodarstw segregujących i niesegregujących odpady komunalne.
7. Informacja na temat zawartych umów ubezpieczenia majątku Gminy
od odpowiedzialności cywilnej.
8. Analiza realizacji zadań przez GOPS.
9. Podsumowanie inwestycji i remontów realizowanych w 2017 r. i informacja na
temat stanu przygotowania inwestycji i remontów ujętych w budżecie na 2018 r.
10.Rozpatrzenie i zaopiniowanie uchwał w sprawie:
1) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
2) przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Handlowa II",
3) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę Orły,
4) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych
Form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Orły oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
5) uchylenia Uchwały Nr IX/91/11 Rady Gminy Orły z dnia 12 lipca 2011 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
6) ustalenia ekwiwalentu dla członków jednostek OSP z terenu gminy Orły.
11. Sprawy bieżące i różne.
12. Zakończenie posiedzenia.

Z uwagi na ważność omawianych spraw, proszę o punktualne i niezawodne przybycie.
Przewód n iczący
Komisji Budżetu i Finansów
Przewodniczący
Komisji Kultury Oświaty i Spraw Socjalnych
Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej:
art.25. ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2016 r., póz. 446 z póżn. zm.)
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Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
Przewodniczący
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