
BR.0002.4.2019                                                                                        Osina, dnia 7 maja  2019 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 2019 r., poz. 506 ) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina 

na dzień 16 maja 2019 roku ( czwartek)  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 Policji w Goleniowie, 

b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie, 

c) Ochotnicza Straż Pożarna w Osinie. 

 
3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie za rok 2018 oraz ocena 

zasobów pomocy społecznej.  

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na    

2019 rok.  

5. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata  2019-2024. 

6. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów. 

7. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia diety dla radnych. 

8. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez 

Gminę Osina oraz określenia granic jej obwodu od dnia 1 września 2019 roku. 

9. Uchwała w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości 

położonej w Osinie. 

10. Uchwała w sprawie  określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele 

mieszkaniowe w Osinie.  

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

Osina.   

12. Uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Osina. 

13.Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

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

14. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów 

oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

15. Informacja Wójta z działania w okresie  między sesjami. 

16.Wolne wnioski. 

17. Zakończenie obrad.                                             

 

Przewodniczący Rady Gminy 

       /-/ Andrzej Łuczak 
 


