
BR.0002.7.2019                                                                      Osina, dnia  11 września 2019 r.  

 

 

 

I N F O R M A C J A 

  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

 (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina 

na dzień 18 września 2019 roku ( środa ) na godz. 14.00 

   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 przebiegu wykonania budżetu Gminy Osina za I półrocze 2019 roku. 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Osina informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osina 

za I półrocze 2019 roku. 

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok. 

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

5. Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników. 

6. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których ostatnim miejscem zameldowania na 

pobyt stały była Gmina Osina. 

7. Uchwała w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”            

– edycja 2019. 

8. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. 

9. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXII/136/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008r.      

w sprawie przystąpienia Gminy Osina do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse 

Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego. 

10. Uchwała w sprawie skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie. 

11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Osina dla obszaru inwestycyjnego na południe od drogi ekspresowej S6    

w obrębie ewidencyjnym Redostowo. 

12.Analiza oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych. 

13. Informacja Wójta z działania w okresie  między sesjami. 

14. Wolne wnioski. 

15. Zakończenie obrad.                        

 

  Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                                                      /-/   Andrzej Łuczak 


