
Zawiadomienie 
 
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym (t.j. 

Dz. U.  z 2019 r. poz. 506 )  zwołuję  na  dzień 05 czerwca 2019r., VI  Sesję Rady Gminy Dynów  

na  godz. 900 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Ślubowanie Radnego. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V(25)2019 Rady Gminy 

Dynów z dnia 03 kwietnia 2019r. oraz zmian budżetu gminy na 2019 r. 

6. Pojęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru, pieczęci.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego  

w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dynów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych  i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo 

oświatowe. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań  

       i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dynów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej mienia 

komunalnego położonej w miejscowości Łubno (dz.2006).  

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej mienia 

komunalnego położonej w miejscowości Łubno (dz.2007).  

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej mienia 

komunalnego położonej w miejscowości Łubno (dz.2019/1).  

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej mienia 

komunalnego położonej w miejscowości Łubno (dz.2019/2).  

14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady. 

15. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za rok 2018 przez GOPS  

w Dynowie. 

16. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok. 

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Dynów 
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