
Zawiadomienie XXVII sesja Rady Gminy Rzekuń 31.01.2017 r.

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z
2016 r.  poz. 446 ze zm.) zwołuję  XXVII zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie
się w dniu 31 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 15:30. 
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok.
201, z proponowanym porządkiem obrad:

      

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Rzekuń Nr XXIV, XXV i XXVI;
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
4. sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami;
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji
sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie – etap VI, VII, VIII;
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji;
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w
publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla
których organem prowadzącym jest gmina Rzekuń;
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji do sprawdzenia, czy wniosek
mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy;
10.interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
11.odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
12.wolne wnioski i informacje;
13.zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji Rady Gminy odbędą się w sali małej konferencyjnej pok. 208:

- Komisja Infrastruktury Technicznej (…) 30.01. br. (poniedziałek) godz. 9:00 
- Komisja Budżetu i Oświaty - 30.01. br. (poniedziałek) godz. 15:00
- Komisja Rewizyjna – 30.01. br. (poniedziałek) godz. 15:00

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do punktów od 5-9.
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Edward Gryczka

  

Przewodniczący Rady

  

 

  

Projekty uchwał:
{BIP-7607-01.pdf} {BIP-7608-02.pdf} {BIP-7609-03.pdf} {BIP-7610-04.pdf} {BIP-7611-05.pdf}

  

Protokoły będą dostępne na stronie internetowej od dnia 25.01.2017 r.

  

{BIP-7619-XXIV.2016.pdf}

  

{BIP-7620-XXV.2016.pdf}

  

{BIP-7621-XXVI.2016.pdf}
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