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Stoczek Łukowski, dn. 14 października 2019 r.

 

 

WO.0002.10.2019                                    

Z A W I A D O M I E N I E 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie § 21 ust 1. Statutu Gminy Stoczek Łukowski 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/70/15 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 15 września 

2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r., poz. 3307), zwołuję X sesję Rady Gminy Stoczek Łukowski 

w dniu 23 października 2019 r. (środa) o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Stoczku 

Łukowskim. 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Zmiany w porządku obrad. 

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Stoczek Łukowski, informacja o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu 

wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach za I półrocze 

2019 r. 

4. Podjęcie uchwały Nr X/79/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

5. Podjęcie uchwały Nr X/80/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

6. Podjęcie uchwały Nr X/81/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 

gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stoczek Łukowski. 

7. Podjęcie uchwały Nr X/82/19 w sprawie zmiany ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych. 

8. Podjęcie uchwały Nr X/83/19 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków, 

trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 

9. Podjęcie uchwały Nr X/84/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

10. Podjęcie uchwały Nr X/85/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego. 

11. Podjęcie uchwały Nr X/86/19 w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy 

Stoczek Łukowski. 

12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w tym o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego i nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. 

13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 

radnych za 2018 rok. 

14. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez sekretarza gminy, 

skarbnika gminy, naczelnika wydziału inwestycyjnego, kierowników jednostek organizacyjnych 

gminy, oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta za 2018 r. 

15. Informacja Wojewody Lubelskiego o oświadczeniach majątkowych Przewodniczącego Rady 

Gminy i Wójta Gminy za 2018 r. 

16. Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Gminy Stoczek Łukowski. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stoczek Łukowski 

/-/ Witold Dadacz 

 


