
XXXI sesja Rady Gminy Rzekuń 21.03.2017 r.

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.
Z 2016 poz. 446 ze zm.) zwołuję  XXXI zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie
się w dniu 21 marca 2017 r.  (wtorek) o godz. 17:00. 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 protokołu nr XXVII/2017 z sesji Rady Gminy Rzekuń z dnia 31.01.2017 r.;
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 wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej
zmiany granic Gminy Rzekuń polegającej na wyłączeniu z Gminy Rzekuń obszaru sołectw:
Nowa Wieś Wschodnia, Goworki, Ławy i włączeniu tego terenu do Miasta Ostrołęki;
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń";
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w
postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem
prowadzącym jest Gmina Rzekuń oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych formach wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń oraz określenia liczby
punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/48/2007 Rady Gminy
Rzekuń z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli;
11. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Obsługi Gminy za rok 2016;
12. rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę
Rzekuń za 2016 rok;
13. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu w 2016
r.;
14. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu za 2016
r.;
15. rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń w 2016 r.;
16. rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami
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pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2016 rok;
17. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w 2016 r.;
18. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
19. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
20. wolne wnioski i informacje;
21. zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 20 marca br. ( poniedziałek) o
godz. 15:15

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu  materiały  do punktu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

  

Protokół nr XXVII/2017 dostępny na stronie internetowej pod zawiadomieniem o sesji.

  

 

  

Treść uchwał: {BIP-7700-projekty_uchwa__.pdf}

  

Treść sprawozdań: {BIP-7699-sprawozdania.pdf}

  

Treść protokołu: {BIP-7723-protok____.XXVII.2017.pdf}

Edward Gryczka
Przewodniczący Rady
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