
Szczytniki, dn. 2013-03-15
Przewodniczący 
Rady Gminy Szczytniki
Nr RG 0002 .3.2013         

                                                                                 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami    z w o ł u j ę   sesję Rady 
Gminy  Szczytniki, która odbędzie się  w dniu 22 marca 2013 r. o godz. 9.00   w   sali posiedzeń 
Urzędu Gminy  w Szczytnikach.

 Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja przewodniczących Komisji Rady o pracach komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
7. Interpelacje.
8. Rozdanie radnym druków oświadczeń majątkowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2013 r. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2013 r.
11. Podjecie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na 
realizację  operacji  „Budowa  boiska  sportowego  wielofunkcyjnego  ogólnie  dostępnego  przy 
Szkole Podstawowej w Iwanowicach”.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na 
realizację  operacji  „Budowa  boiska  sportowego  wielofunkcyjnego  ogólnie  dostępnego  przy 
Zespole Szkół w Marchwaczu”.
14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniego  Programu  Gospodarowania 
Zasobami Mieszkaniowymi Gminy.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Borku.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lipce 
(obręb geod. Kościany).
17.Podjecie  uchwały  w  sprawie  powierzenia  reprezentowania  Gminy  Szczytniki 
w Zgromadzeniu związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
18.Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2013 roku.
19.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Regulaminu  utrzymania  porządku  i  czystości  na  terenie 
Gminny Szczytniki.
20.Podjecie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny 
w Gminie Szczytniki na lata 2013-2015.
21.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szczytnikach za 2012 r.
22. Odpowiedzi na interpelacje.
23. Zapytania, wolne wnioski.
24. Zakończenie sesji

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie  
gminnym /Dz.U. Nr 141, poz. 1591 z  2001 r. – tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ / 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. Nr 60, poz. 281/. 
PROSZĘ O POWIADOMIENIE SOŁTYSÓW O SESJI

                                                                                                              Przewodniczący
                                                                                                                 Rady Gminy
                                                                                                            /-/ Andrzej Kupaj


	                                                                                 Szanowny/a  Pan/i

