
                                                                                                Łubniany, dnia 5 września 2017 r. 

 

 

BORG/14-18 

 

                                                                      Pan (i) 

                                                                               …………………………………… 

 

                                                                               …………………………………… 

 

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

(j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję w dniu 19 września 2017 r. o godzinie 14.00 

trzydzieste posiedzenie Rady Gminy w kadencji 2014-2018. 

      

            Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104                                

z  następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Sprawozdanie Wójta z wydanych zarządzeń. 

4. Informacje nt. stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Łubniany (Spotkanie                           

z przedstawicielami Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łubniany. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy 

Łubniany na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Gminy Cisek. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. 

Szczepana w Brynicy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół parafialny w Brynicy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. 

Józefa Robotnika w Osowcu – Węgrach na prace konserwatorskiej, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół filialny                       

w Kolanowicach. 



11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. 

Bartłomieja w Jełowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół parafialny w Jełowej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. 

Bartłomieja w Jełowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół filialny w Kobylnie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg gminnych               

(ul. Polna w Łubnianach). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg gminnych                

(ul. Brzozowa w Jełowej). 

15. Wolne wnioski. 

• Materiały dotyczące powyższych punktów zostaną przekazane w terminie późniejszym. 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej, zgodnie  

z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).  

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

                                                                  

  Albert Wiench 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


