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Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 

które odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 9.00 

w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 

 Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31. 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

    

1. Otwarcie obrad 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji. 

5. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 2018 pomocy rzeczowej Województwu 

Lubelskiemu. 

8. Projekt uchwały w sprawie pomocy i zabezpieczenia środków finansowych na realizację 

zadania inwestycyjnego Gminy Janów Podlaski.  

9. Projekt  uchwały w sprawie pomocy i zabezpieczenia środków finansowych na realizację 

remontu drogi Gminy Kęsowo. 

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz 

zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

11. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich 

przebiegu. 

12. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych nr 100822L, 100823L, 

100824L z jednoczesnym ich wyłączeniem z użytkowania. 

13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dla kategorii dróg gminnych.  
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14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi 

dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których 

przedmiotem są te same nieruchomości. 

15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 

rok. 

16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak 

również trybu ich pobierania. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zakończenie obrad. 
Projekty uchwał w załączeniu. 

  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Jan Krzyżanowski  

 


