
Szczytniki, dn. 2022-03-17 

Przewodniczący Rady 

   Gminy Szczytniki 

 

Nr RG 0002 .3. 2022 

        Szanowny/a  Pan/i 

Radny/a            

         

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372 - tekst jednolity ze zm.)  z w o ł u j ę   sesję Rady Gminy  

Szczytniki, która odbędzie się w dniu 24  marca 2022 roku  o godz. 9.00 w remizie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnikach 

 Porządek obrad 
1. Otwarcie sesji.  

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie projektów protokołów  ostatnich  sesji. 

4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym. 

6. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy. 

7. Interpelacje.  

8. Rozpatrzenie projektów uchwał, głosowania, podjęcie uchwał:  

a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii, 

b) w sprawie współdziałania z Powiatem Kaliskim w realizacji zadania organizacji 

publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze 

użyteczności publicznej w 2022 rok,  

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu                           

z przeznaczeniem na organizację usług publicznego transportu zbiorowego         

w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 

obszarze Powiatu Kaliskiego. 

d) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2023 rok 

środków stanowiących fundusz sołecki,  
e) w sprawie zmian budżetowych, 

f) w sprawie zmiany WPF,  

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Omówienie sprawy składania przez radnych  oświadczeń majątkowych. 

11. Zapytania, wolne wnioski. 

12. Zakończenie sesji. 
 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 - tekst jednolity)  i § 4 Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej  z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w  pracy oraz  udzielania 

pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1632) 
                                                                                              

PROSZĘ O POWIADOMIENIE SOŁTYSÓW O SESJI 

 

 

        Przewodniczący Rady 

 

                                                                                           / - /  Bogdan Augustyniak 

         


