
 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 
 

 

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2018 r., tj. (piątek) o godzinie 1100  

w Domu Kultury ,,Sokół” ul. Mostowa 2 w Strzyżowie odbędzie się III sesja VIII 

kadencji Rady Miejskiej w Strzyżowie z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z II sesji.  

3. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, 

b. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego oraz określenia zasad zwrotu 

wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w zakresie 

dożywiania dla osób objętych pomocą w ramach rządowego programu "Posiłek  

w szkole i w domu" na lata 2019-2023, 

c. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Strzyżów na rok 2019, 

d. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Strzyżów, 

e. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Strzyżów na lata 2019 – 2023, 

f. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Strzyżów 

na lata 2019–2021, 

g. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów, 

h. w sprawie przyjęcia rocznego  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, 

i. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Strzyżowie na 2019 rok, 

j. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków w I okresie obowiązywania 

zatwierdzonej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Strzyżów na okres 3 lat, 

k. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji 

Społecznej w Strzyżowie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Strzyżów nadwyżki 

środków obrotowych, 

l. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/354/18 Rady Miejskiej w Strzyżowie  

z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2018 rok, 

m. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/355/18 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 30 

stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżów na lata 

2018 -2040. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie sesji. 

 


