
 

INFORMACJA 
 

W dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu 

Miejskiego w Olecku odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. 

 

Porządek sesji: 

 

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.  

2. Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie międzysesyjnym. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie  

od ostatniej sesji. 

4. Oświadczenia radnych. 

5. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej 

Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące 

projektów uchwał.   

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, 

b) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Olecku w obrębie ewidencyjnym Olecko 1, 

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 

ul. Nocznickiego, 

d) wskazania radnego Rady Miejskiej w Olecku do Oleckiej Rady Młodzieżowej, 

e) wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniach pożarniczych, 

f) przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów 

udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach wieloletniego 

rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia 

w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

h) określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowania gmin w zakresie dożywiania 

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

i) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Olecko na 2019 rok, 

j) określenia warunków i trybu składania informacji na podatek od nieruchomości, 

informacji na podatek rolny, informacji na podatek leśny oraz deklaracji na podatek  

od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

k) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, 

l) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2019-2028, 

m) uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2019 rok:  

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,  

2) odczytanie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu  

i Rekreacji oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej,  

3) odczytanie opinii Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej,  

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej na 2019 rok,  

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,  

6) głosowanie nad uchwałą budżetową. 

7. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.  

8. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/ - / Grzegorz Kłoczko 


