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Radny Gminy Czastary 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                         
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy Czastary                                        
w dniu 27.12.2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Czastarach                       
z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy. 
4. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie – Panem 

Andrzejem Drzazgą.  
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Czastary na lata 2019 -2028. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Czastary na 2019 r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Czastary oraz stałych komisji 

Rady Gminy Czastary na 2019 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                                           

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania                      

Narkomanii na  rok 2019. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego                    

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150%             

w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek                 
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/185/2018 z dnia 25.06.2018 r.                 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu.                  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Czastary.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków świadczonych przez Gminę Czastary na terenie gminy Czastary. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych 
przez Gminę Czastary w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobów ich świadczenia                         
oraz wysokości cen za te usługi .  

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki                   
za pojemnik. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Czastary na 2018 r.  
 

19. Interpelacja i zapytania.  
20. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy. 
 
 
 
 
 

       Przewodniczący Rady Gminy  
Marek Dudka  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czastary. 

Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. 

Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.  

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.czastary.pl w zakładce ochrona danych osobowych. 
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