
P O S T A N O W I E N I E   Nr 3/2019 

Przewodniczącego Rady Gminy Opatów  

z dnia  17  stycznia 2019 roku 

 

w  sprawie:  terminu i porządku  na sesję Rady Gminy Opatów 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 

z w o ł u j ę 
na  dzień  29 stycznia 2019r., o godz. 13

00
 ,  

w sali budynku  przy  ul. Kościuszki 1  w Opatowie 

IV  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów 

z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności  

2. Przedstawienie porządku obrad  

3. Przyjęcie protokołu   z poprzedniej  sesji  

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami  

5. Podjęcie uchwał w sprawie  

a. uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” 

b. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 

dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku 

lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 

c. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu”  

na lata 2019-2023 

d. zarządzenia wyborów do organów sołectw w gminie Opatów 

e.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu 

7. Wolne wnioski radnych i sołtysów 

- dyskusja nad wnioskiem radnego Stanisław Grzyba dot. zwiększenia składów osobowych 

komisji stałych RG 

8. Sprawy bieżące  

9. Zakończenie IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów 

 
Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu 

umożliwienia mu brania udziału w posiedzeniu 

 

 Ewentualne zmiany do porządku obrad zostaną podane przed rozpoczęciem 

sesji.  
 

Przewodniczący      

Rady Gminy Opatów 

MIROSŁAW SZEWCZUK  
 


