
                                                                                         Łubniany, dnia 16 marca 2018 r. 

 

BORG/14-18 

 

                                                                      Pan (i) 

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

 

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

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję w dniu 26 marca 2018 r. o godz. 14.00 trzydzieste szóste 

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 protokołów z poprzednich sesji. 

3. Sprawozdanie Wójta z wydanych zarządzeń. 

4. Wyjaśnienie wniosków z XXXIV sesji. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łubniany. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie Gminy Łubniany na rok 2019 środków funduszu sołeckiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami 

Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na 

rok 2018. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Łubniany na okręgi wyborcze, ustalenie 

ich granic, numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Łubniany na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Łubniany. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki                          

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na 

realizację kanalizacji w miejscowości Luboszyce. 



14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki                          

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na 

realizację kanalizacji w miejscowości Brynica. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości i zasad ustalania 

oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce na terenie Gminy Łubniany. 

16. 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 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1875).  

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Łubniany                                                          

  Albert Wiench 


