
Szczytniki, dn. 2013-04-30 

Nr RG 0002 .4.2013         

                                                                                 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 10 maja  2013 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 Rady o pracach komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
7. Interpelacje.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Prokuratora  Rejonowego  w  Kaliszu  na 
uchwałę Rady Gminy Szczytniki  -  Pismo Nr Pa 87/12 z dn. 15 kwietnia .2013 r.  - Skarga 
Prokuratora  Rejonowego  w  Kaliszu  na  Uchwałę  Nr  XVIII/96/96  /153/05  Rady  Gminy 
Szczytniki z dnia 18 czerwca  1996 r. w sprawie zasad podłączenia nieruchomości do urządzeń 
zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę oraz na Uchwałę Nr XV/90/2000 z dnia 17 marca 2000 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/96/96.
9,  Rozpatrzenie  skargi  mieszkańców  Mroczek  Wielkich  na  działalność  Wójta  Gminy 
Szczytniki .dotyczącą  dowozu uczniów  z m. Mroczki Wielkie do  Zespołu Szkół w Stawie, 
10.Podjecie  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Kaliskiego  zadania  publicznego  pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4621P w m. Krowica Zawodnika w zakresie chodnika”.
11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  w  sprawie  zgłoszenia  sołectwa  Marchwacz  do  Programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi”
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych.
13.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  w  2013  r.  na 
przebudowę dróg gminnych.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego w 2013 r. na budowę 
sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy zespołu szkól w Szczytnikach.
16.Podjecie  uchwały  zmieniającej  uchwalę  w  sprawie  ustalenia  sieci  publicznych  szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki oraz określenia granic ich obwodów.
17.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wymagań,  jakie  powinni  spełniać  przedsiębiorcy 
obiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok 
zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
18.Odpowiedzi na interpelacje, 
19.Zapytania, wolne wnioski.

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
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