
Szczytniki, dn. 2022-11-02 

Przewodniczący Rady 

   Gminy Szczytniki 

 

Nr RG 0002 .11. 2022 

 

        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 2022 r.  poz. 559 - tekst jednolity)  z w o ł u j ę   sesję Rady Gminy  Szczytniki, 

która odbędzie się w dniu 9 listopada  2022 roku  o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu 

Gminy w Szczytnikach Szczytnikach 

 Porządek obrad 

1. Otwarcie sesji.  

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie projektu protokołu  ostatniej sesji. 

4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym. 

6. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy. 

7. Interpelacje.  

8. Rozpatrzenie projektów  uchwał, głosowania, podjęcie uchwał: 

a) w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za 

lasy ochronne,  

b) uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia woli utworzenia Związku Powiatowo-

Gminnego pod nazwą: „Komunalny Związek Transportu Publicznego”, 

c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/66/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 września 

2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników 

wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich obliczania i wypłacania,  

d) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szczytniki na lata 2021-2030, 

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy 

Szczytniki na 2023 rok, 

f) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatkowych od środków 

transportowych na 2023 rok, 

g) w sprawie zmian budżetowych, 

h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

i) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Zapytania, wolne wnioski. 

11. Zakończenie sesji. 

 

 

Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 - tekst jednolity)  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. z 2014 r. 

poz.1632) 

                                                                                              

PROSZĘ O POWIADOMIENIE SOŁTYSÓW O SESJI 

 

 

         Przewodniczący Rady 

 

                 / - /   Bogdan Augustyniak 


