
Szczytniki, dn. 2023-02-09 

Przewodniczący Rady 

   Gminy Szczytniki 

 

Nr RG 0002 .2. 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 16 

lutego 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 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytniki w 2023 roku, 

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 akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów z drogi na grunt rolny i  

grunt rolny zabudowany, 

d) w sprawie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Główczyn na lata styczeń 2023 – styczeń 

2028, 

e) w sprawie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mroczki Wielkie na lata styczeń 2023 – 

styczeń 2028, 

f) w sprawie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sobiesęki Trzecie, Poręby na lata styczeń 

2023 – styczeń 2028, 

g) sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2024 rok środków 

stanowiących fundusz sołecki,  

h) w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2023 roku, 

i) w sprawie zmian budżetowych, 

j) w sprawie zmiany WPF,  

k) w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w 

Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji: Poprawa stanu gospodarki 

wodno – ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci 

wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejących przepompowni ścieków wraz z 

budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki 

i Popów, wyposażenia SUW w Szczytnikach oraz dostawę i montaż instalacji 

fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich. 

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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 - 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 

         


