Żychlin, dn. 25.05.2018 r.

MIESZKAŃCY GMINY ŻYCHLIN
OP. 0002.6.2018
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232; z 2018 r. poz. 130) Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Żychlinie zwołuje XLV Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie na dzień 6 czerwca 2018 r. (środa)
o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15A.
Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania i wolne wnioski.
3. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Żychlinie oraz informacja o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania KP w Żychlinie w 2017 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu gminy na 2018 rok,
b) sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
i niepublicznych szkół, dla których Gmina Żychlin jest organem rejestrującym oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
c) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Żychlin
publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole
podstawowej.
5. Przyjęcie informacji z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za
2017 r.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2017”.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.
8. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żychlin na lata
2017-2019” w tym z realizacji przez MGOPS w Żychlinie zadań z zakresu wspierania rodziny
za 2017 r.

9. Przedstawienie Radzie Miejskiej „Oceny zasobów pomocy społecznej” za rok 2017
dla gminy Żychlin.
10. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Przyjęcie Protokołu Nr XLIII/18 z dnia 20 marca 2018 r. i Protokołu Nr XLIV/18 z dnia
25 kwietnia 2018 r.
13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
/-/Elżbieta Tarnowska

