
Szczytniki, dn. 2013-08-23 

Nr RG 0002 .6.2013         

                                                                                 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 2013 r., poz. 594 - tekst jednolity/    z w o ł u j ę   sesję Rady Gminy  Szczytniki, która odbędzie 
się  w dniu 30 sierpnia   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. Wyznaczenia  spośród  radnych  kandydata  na  członka  zespołu  opiniującego  warunki 
mieszkaniowe wnioskodawców ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego w zakresie 
„Przebudowy  drogi  powiatowej  nr  4623P  na  odcinku  Kuczewola  –  Szczytniki  w  zakresie 
chodnika”
12. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie:  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek 
tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych 
i  opiekuńczych  dla  nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w  szkołach, 
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Iwanowice.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15. Zapytania, wolne wnioski.
16. 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


	                                                                                 Szanowny/a  Pan/i

