OBWIESZCZENIE
Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana
2 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 21 grudnia 2018r. (piątek).
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00
Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dubiczach Cerkiewnych .
Ustalam następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dubicze Cerkiewne za lata
2017/2018
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2018 – 2035;
2) zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2019 – 2035;
4) uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok;
5) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży
Pożarnych;
6) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Dubicze Cerkiewne;
7) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odpraowadzania ścieków na terenie Gminy Dubicze
Cerkiewne;
8) ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Dubicze Cerkiewne;
9) ustanowienia wielotniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023;
10) odstąpienia od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie posiłku,

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom objętym wieloletnim programem
rządowym „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019-2023;
11) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych osobom i rodzinom objętym wieloletnim programem rządowym „ posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
12) wyboru przedstawiciela Gminy Dubicze Cerkiewne do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce;
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
10.Zamknięcie 2 Sesji Rady Gminy.

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom sesji
Rady Gminy.
Przewodniczący Rady
Jerzy Karpiuk

