
Szczytniki, dn. 2015-11-12

Nr RG 0002 .9. 2015  

                                                                                 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 2015 r.  poz. 1515 - tekst jednolity)   z w o ł u j ę   sesję Rady Gminy  Szczytniki, która odbędzie
się w dniu 19 listopada  2015 r. o godz. 9.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczytnikach.

 Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie projektu protokołu z ostatniej 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  skargi  na  działalność  kierownika  gminnej  jednostki  organizacyjnej  Gminy
Szczytniki.
9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
10.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego na 2016 r. na obszarze Gminy Szczytniki.
11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  na
obszarze Gminy Szczytniki na 2016 rok. 
12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy  deklaracji  i  informacji
podatkowych.
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatkowych od środków
transportowych na 2016 rok.
14.Podjęcie  uchwały   zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego
wysokość  oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków  za  wysługę  lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,  szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania stanowiącego
załącznik do Uchwały rady Gminy Szczytniki Nr XXVII/121/2009 z dnia 3 kwietnia 2009 r. 
15.Wyrażenie  stanowiska  o  potrzebie  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu
Wielkopolskiemu.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
17.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
18. Odpowiedzi na interpelacje.
19. Zapytania, wolne wnioski.
20. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną do urlopowania stanowi  art.  25 ust.  3  ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 - 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
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