
Czerwińsk nad Wisłą, dnia 13.12.2018 r. 

  

 

  
  

Mieszkańcy Gminy 

Czerwińsk nad Wisłą 
  

  

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 grudnia 2018 r. (tj. środa) o godz. 11oo w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji 

Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą. 

 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.   

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.   

3. Informacja n/t projektów uchwał: 

a. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą;  

b. zmieniająca Uchwałę budżetową Nr 214/XXVII/2017 na rok 2018; 

c. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata  

2019-2022. 

d. Uchwała Budżetowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2019;  

e. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2019; 

f. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

g. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  

do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym 

programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

h. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia pieniężnego w postaci produktów żywnościowych  

dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023;   

i. w sprawie  ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Czerwińsk  

nad Wisłą;  

j. w sprawie  ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czerwińsk  

nad Wisłą;   

k. w sprawie  ustalenia diet dla Radnych Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą;  

l. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  niepublicznych przedszkoli, 

innych form wychowania przedszkolnego i szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez osoby prawne 

i osoby fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.  

4. Wolne wnioski i informacje. (Sprawy rożne). 

5.  Zamknięcie obrad.   

   

Przewodniczący Rady Gminy 

Czerwińsk nad Wisłą 

/-/Dariusz Stanisław Szurmak 
 


