
Szczytniki, dn. 2014-01-20 

Nr RG 0002 .1.2014  
                                                                                 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 27 stycznia 2014 r. o godz. 11.00  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. Wydanie  opinii  w  sprawie   ustanowienie  drogi  koniecznej  przy   Ośrodku  Zdrowia 
w Iwanowicach
9. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia  trybu postępowania o udzielenie  dotacji  celowej 
podmiotom  nie  zaliczonym  do  sektora  finansów  publicznych  i  nie  działającym  w  celu 
osiągnięcia  zysku,  na  cele  publiczne  związane  z  realizacja  zadań  gminy  ,  sposobu  ich 
rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
12. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
13. Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podwyższenia  kryterium dochodowego  uprawniającego  do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
15. Podjęcie  uchwały  w sprawie  określenia  zasad  zwrotu  wydatków w zakresie  dożywiania 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
16. Podjecie uchwały w sprawie nadania Gimnazjum w Marchwaczu imienia  Jana Pawła II.
17. Podjecie  uchwały  w  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Gminę  Szczytniki 
porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji 
wspólnych  przedsięwzięć  w  ramach  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  dla  obszaru 
funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.
18. Podjecie  uchwały w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  w  sprawie 
realizacji  projektu  pn.  „Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  Powiatu 
Kaliskiego oraz gmin : Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki” 
19. Odpowiedzi na interpelacje. 
20. 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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