
Szczytniki, dn. 2015-01-21 

Nr RG 0002 .1. 2015  

                                                                                 Szanowny/a  Pan/i
Radny/a           

        

 Na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r.  poz. 594 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami)   z w o ł u j ę   sesję Rady Gminy 
Szczytniki, która odbędzie się w dniu  29 stycznia 2015 r. o godz. 9.00  w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy w Szczytnikach.

 Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Wyjazd w teren - Sesja objazdowa po terenie Gminy Szczytniki..
4. Przyjęcie protokołów z przedostatniej i ostatniej sesji.
5. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym
7. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
8. Interpelacje. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Wójta.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów z terenu Gminy Szczytniki
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2015 roku
15. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.
16. Zatwierdzenie  planów pracy Komisji Rady Gminy na 2015 rok
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w m. 
Tymieniec i m. Krowiaca Zawodnia..
18.Wyrażenie zgody na dalsze  wydzierżawienie działki nr 138 o pow. 112 m2 w m. Staw w celu 
prowadzenia na niej działalności handlowej.    
19. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja 
Kalisko-Ostrowska.
20. Odpowiedzi na interpelacje.
21. Zapytania, wolne wnioski.
22. Zakończenie sesji.

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie  
gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 - 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. z 2014 r. poz.1632)

                                                                                             
PROSZĘ O POWIADOMIENIE SOŁTYSÓW O SESJI


	                                                                                 Szanowny/a  Pan/i

