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                                                                                                      Kurów, dnia 12 marca 2018 roku. 

 
            Uprzejmie informuję, że w dniu 20 marca 2018 roku (wtorek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kurów, 

odbędzie się wspólne posiedzenie członków:  

o Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Komunalnego i Inicjatyw Społecznych, 

o Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

o  Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego obchodów 100 – lecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

na czas nieokreślony umowy na dzierżawę działki mienia komunalnego położonej w Kurowie przy ulicy  

Nowej 52 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów rolnych na okres 5 lat oraz odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat kolejnej umowy na dzierżawę 

lokalu mienia komunalnego położonego w Kurowie przy ul. Warszawskiej 16 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnych umów dotyczących 

najmu dwóch pomieszczeń w budynku gospodarczym. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kurów na lata 2017 – 2019. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  z budżetu Gminy Kurów  dla 

szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli  

i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 

 i wykorzystania. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w Gminie Kurów na rok 2018. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kurów na okręgi wyborcze. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kurów na obwody glosowania i ustalania ich numerów, granic  

i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018-2023 

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018.  

16. Sprawy bieżące .  

 Przewodniczący Komisji  

 

 
 
Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy 

zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 


