
+Szczytniki, dn. 2023-01-12 

Przewodniczący Rady 

   Gminy Szczytniki 

 

Nr RG 0002 .1. 2023 

        Szanowny/a  Pan/i 

Radny/a            

         

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 40)    z w o ł u j ę   sesję Rady Gminy  Szczytniki, która odbędzie 

się w dniu 19 stycznia 2023 roku  o godz. 9.00 w sali posiedzeń  Urzędu Gminy                    

w Szczytnikach 

 Porządek obrad 
1. Otwarcie sesji.  

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie projektów protokołów z ostatnich  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 uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na 

lata 2023-2030 

b) w sprawie  uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2023 rok, 

c) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2023 rok 

d) w sprawie zmiany uchwały nr XXII/124/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 

lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie 

Gminy Szczytniki 

e) w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Górki 

(obręb Iwanowice) w drodze przetargu nieograniczonego, 

f) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Szczytniki., 

9. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Szczytniki. 

10. Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Zapytania, wolne wnioski. 

12. Zakończenie sesji. 
 

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

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 - tekst jednolity ze zm.)  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 

         


