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Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo- Finansowej 

 i Spraw Społecznych, 

które odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. o godz.9.00 

w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 

 Kobylany, Piętro II, Sala Nr 34. 

 

Proponowany porządek posiedzenia:  

  

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji. 

5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia w miejscach publicznych na terenie Gminy 

Terespol odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych. 

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Terespol. 

7. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenie jej 

przebiegu. 

8. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenie jej 

przebiegu. 

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Terespol. 

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Terespol. 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

11. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 

zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich 

inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać 

składane projekty. 

12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Terespol, o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz 

o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

14. Projekt uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2018. 

15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kodeń. 

16. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2019 roku. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zakończenie obrad. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ 

 I SPRAW SPOŁECZNYCH 

ARTUR ŁOZAK 

 

 


