
        PORZĄDEK III SESJI RADY GMINY 
w dniu 19 grudnia 2018 r. 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad III Sesji. 

* Wniosek o zmianę porządku obrad i zmianę numeracji uchwał: usunięcie projektu 

uchwały Nr III/11/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Lipiany i zastąpienie tego numeru uchwałą Nr III/14/18 w sprawie 

przyjęcia Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok, która będzie 

miała nr III/11/18 oraz usunięcie projektu uchwały Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego  

w centralnej części wsi Kraśnik Dolny przy drodze nr 781 oraz działki nr 221  

i zastąpienie tego numeru uchwałą Nr III/15/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych 

przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr", która będzie 

miała nr III/13/18  

3. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy z dnia  28.11.2018 r. 

4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie planu budżetu Gminy Bolesławiec  

na 2019 rok wraz z informacją o bieżącej działalności w okresie między II i III 

Sesją Rady Gminy. 

5.  Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie  budżetu Gminy 

na 2019 rok.  

6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, 

będących przedmiotem obrad Sesji. 

7. Podjęcie uchwał Rady Gminy: 

1) Nr III/7/18 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec, 

2) Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok, 

3) Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, 

niewygasających z upływem roku budżetowego, 

4) Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Dolnośląskiego, 

5) Nr III/11/18 w sprawie przyjęcia Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 

2019 rok, 

6) Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Kruszyn, 

7) Nr III/13/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia 

Związku Międzygminnego "Bóbr". 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Wolne wnioski i pytania radnych oraz sołtysów. 

10. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania. 

11. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy. 


