
BR.0002.3.2018                                                                                              Osina, dnia 22 maja 2018 r.  

 

 

 

 

I N F O R M A C J A 
 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina 

na dzień 29 maja 2018 roku ( wtorek)  na godz. 12.00 

Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad:  

a) stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) przedstawienie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu  z poprzedniej  Sesji. 

2. Informacja  o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Osina: 

a)  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie 

b)  Ochotnicza Straż Pożarna w Osinie 

c)  Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie 

3. Uchwała  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębie Kikorze. 

4. Uchwała  w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Osina na lata 2017-2022. 

5. Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina. 

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Osina. 

7. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Osina na lata 

2018-2026. 

8. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów 

oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

9. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

10. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dla nauczycieli regulaminu określającego wysokość stawek 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i 

warunki wypłacania nagród z funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 

11. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. 

12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku. 

13. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku. 

14. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie za 2017 r., realizacja obowiązków 

wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy                

w rodzinie oraz ocena zasobów pomocy społecznej. 

15. Informacja Wójta z działania w okresie  między sesjami. 

16. Wnioski i zapytania. 

17. Zakończenie obrad.                                                      

 

                    Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                                                /-/   Andrzej Łucza  


