
Szczytniki, dn. 2022-11-24 

Przewodniczący Rady 

   Gminy Szczytniki 

 

Nr RG 0002 .13. 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 1 grudnia 2022 roku  o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy 

w 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 obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 

2023 rok na obszarze Gminy Szczytniki, 

b) w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu 

rodzicom kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek 

oświatowych,   

c) w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez 

Gminę Szczytniki oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, 

d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczytniki na lata 2022-

2027 

e) w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji, 

f) w sprawie zmian budżetowych, 

g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

9. Rozpatrzenie sprawy wydania Oświadczenia Rady Gminy Szczytniki dotyczącego należnej 

czci dla Jana Pawła II. 

10. Omówienie sprawy analizy oświadczeń majątkowych dokonanych przez organy podatkowe. 

11. Omówienie Informacji o stanie  realizacji zadań oświatowych oraz wyników nauczania        

w szkołach Gminy Szczytniki w roku szkolnym 2021/22. 

12.  Odpowiedzi na interpelacje. 

13. Zapytania, wolne wnioski. 

14. 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 


