
Szczytniki, dn. 2013-11-07

Nr RG 0002 .8.2013         
                                                                                 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 15 listopada   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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Stawie.
7. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
8. Interpelacje.
9. Omówienie  sprawy  analizy  oświadczeń  majątkowych  za  2012  r.  dokonanej  przez  Urząd 
Skarbowy.
10. Omówienie przedłożonej  radnym informacji  o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 
2013 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej.
13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  dla 
nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  oraz  zasad  określenia  tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli 
realizujących  w  ramach  stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla  stanowisk  o  różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Szczytniki.
14. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przekształcenia  Zespołu  Ekonomiczno-
Adminstracyjnego Szkół w Szczytnikach i nadania mu statutu.
15. Podjęcie uchwał: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów naliczania podatku 
rolnego,  w sprawie obniżenia stawek podatku od nieruchomości oraz  w sprawie obniżenia stawek 
podatku od środków transportowych.
16. Podjecie  uchwały  w  sprawie  przedłożenia  taryf  na  zaopatrzenie  w  wodę  i  odprowadzanie 
ścieków.
17. Wypracowanie opinii w sprawie  potwierdzenia celowości i dofinansowania zadań w 2014 r. ze 
środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego  (wyznaczenia drogi  na dofinansowanie ze 
środków z dawnego FOGR).
18. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomosci  położonej 
w Radliczycach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci położonej w Stawie.
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. 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

