
Szczytniki, dn. 2015-03-26

Nr RG 0002 .3. 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  2 kwietnia  2015 r. o godz. 9.00  w sali posiedzeń Urzędu  
Gminy w Szczytnikach.

 Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie 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. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Gminę Szczytniki porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego 
służącego  realizacji  wspólnych  celów  i  przedsięwzięć  w  ramach  Zintegrowanych  Inwestycji 
Terytorialnych  dla  obszaru  funkcjonalnego  ośrodka  regionalnego  Kalisza  z  Ostrowem 
Wielkopolskim. 
10.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Iwanowice
11.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu OdnowuyMiejscowosci Popów
12.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Sobieseki Trzecie
13.Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia  kryteriów wraz z  liczbą punktów oraz dokumentów 
potwierdzajacych  spełnianie  kryteriów  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  publicznych 
przedszkoli, oddziałow przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Szczytniki.
14.Zapoznanie  się  ze  „Sprawozdaniem  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy   
Społecznej w Szczytnikach za 2014 rok”.
15.Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem asystenta rodziny za 2014 rok.”  
16.Rozdanie radnym druków oświadczeń majątkowych.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Zapytania, wolne wnioski.
19. 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
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