
Czerwińsk nad Wisłą, dnia 14.03.2019 r. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

Czerwińsk  nad Wisłą  

 

    Mieszkańcy Gminy  

    Czerwińsk nad Wisłą 
   

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 marca 2019 r. (tj. środa) o godz. 9oo 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. Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Czerwińsku nad Wisła za 2018 r. 

4. Przedstawienie stanowiska Komisji budżetowe w sprawie wyodrębnienia z budżetu Gminy 

Czerwińsk nad Wisłą środków stanowiących fundusz sołecki. 

5. Informacja n/t projektów uchwał:  

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

b) zmieniająca Uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019; 

c) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok; 

d) w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 

Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku; 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie nr 225/XXVIII/2018 Rady Gminy w Czerwińsku  

nad Wisłą z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czerwińsk nad Wisłą  

na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych 

komisji;  

f) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy na czas oznaczony w Czerwińsku nad Wisłą; 

g) w sprawie zbycia części nieruchomości niezabudowanej w Raszewie Włościańskim; 

h) w sprawie określenia wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikat  

od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwińsk 

nad Wisłą; 

i) w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Czerwińsk  

nad Wisłą;   

j) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych  prowadzonych                    

przez  Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz określenia granic ich obwodów; 

k) w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach  

podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę Czerwińsk nad Wisłą;  

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

7.  Zamknięcie obrad.   

       Przewodniczący Rady Gminy 

             Czerwińsk nad Wisłą 

 

       /-/Dariusz Stanisław Szurmak 

 


