Protokół Nr 3/18
z wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
Komisji Budżetu i Finansów,
Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji,
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku
Publicznego oraz
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
z dnia 26 marca 2018 r.
Dnia 26 marca 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji, w którym
udział wzięli jej członkowie, przewodnicząca rady gminy, wójt gminy, skarbnik gminy
oraz zastępca skarbnika gminy.
Tematem posiedzenia było omówienie materiałów przygotowanych na
XXXI sesję rady gminy.
Informacje o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę oraz o inwestycjach
planowanych do wykonania w roku 2018 przyjęto bez odczytania. Pełna treść
informacji zostanie przedstawiona podczas obrad sesji.
Pani wójt przedstawiła następujące projekty uchwał:
- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2018 roku”. Program
w porównaniu z rokiem 2017 nie ulega zmianie.
- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2019.
- w sprawie podziału gminy Lubanie na stałe obwody głosowania. Gmina Lubanie jak
dotychczas będzie podzielona na pięć stałych obwodów głosowania.

- w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata
2015 – 2023. Celem aktualizacji było uzupełnienie Programu o nowe dane
statystyczne, listę projektów zrealizowanych oraz listę projektów do realizacji.

- w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie. Nowe zasady
udzielania i rozliczania dotacji zostały uchwalone zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi. Do uchwały dołączono nowe wzory dokumentów związanych
z ubieganiem się o dotację.
- w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia oraz szczegółowych zasad
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom. Z dniem
1 stycznia 2018 roku nauczyciele stracili prawo do dodatku mieszkaniowego stąd
potrzeba podjęcia uchwały.

Zastępca skarbnika gminy Pani Marlena Świeczkowska przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2018 –
2027.
Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu gminy Lubanie na rok 2018.
Na tym posiedzenie zakończono.
…………………………..
Przewodniczący Komisji
Protokołowała :
Inspektor ds. obsługi rady
Aleksandra Bednarek

