
XLII zwyczajna sesja Rady Gminy

19 marca   2009 roku, godz. 900, sala konferencyjna UG Rzekuń

    

Podejmowane tematy:

    -        

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

    -  

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.

    -  

Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały za 2008 rok Gminnej Komisji Przeciwdziałania
Alkoholizmowi.

    -  

Przyjecie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 2008 r.

    -  

Przyjecie sprawozdania z działalności ZGK za 2008 rok.

    -  

Przyjęcie sprawozdania z działalności biblioteki za 2008 rok.

    -  

Przyjęcie sprawozdania  z pracy Zarządu Oddziału Gminnego OSP oraz jednostek OSP z
terenu Gminy.
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    -  

Sprawozdanie z działalności Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

    -  

Zapoznanie z treścią protokołu i podjętymi wnioskami przez Komisję Rewizyjną.

    -  

Rozpatrzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009 – 2016.

    -  

Rozpatrzenie Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2009 r.

    -  

Rozpatrzenie  regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe  warunki ich przyznawania  a także wysokość
,szczegółowe  zasady  przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

    -  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli , maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły
wyższe  i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia  objętych
dofinansowaniem.

    -  

Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinków dróg
położonych na terenie Gminy.

    -  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania.
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    -  

Podjecie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania.

    -  

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rzekuń do projektów kluczowych
realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007 – 2013
pn.: 1) "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 2) "Rozwój elektronicznej administracji w
samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności
potencjału województwa".

    -  

Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach Dzbenin i
Tobolice.

    -  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 r. stanowiącym
załącznik do uchwały nr XL/166/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 stycznia 2009 r.

    -  

Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.

    -  

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych i sołtysów

    -  

Wolne wnioski i informacje.
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