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WSS.0002.9.6.2019 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 
 

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję IX Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 

5 sierpnia 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno. 

 

Proponuję następujący porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji: 

a) stwierdzenie kworum; 

b) wybór sekretarza obrad; 

c) wnioski w sprawie zmian porządku obrad; 

d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami oraz z wykonywania uchwał 

przyjętych na ostatniej sesji. 

3. Sprawozdanie z prac komisji rady. 

4. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 

2019 rok. 

5. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Zbójno na lata 2019 – 2029. 

6. Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

7. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżenia obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zbójno. 

8. Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

9. Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rużu. 

10. Uchwała w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

11. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Klubu Samopomocy dla seniorów. 

12. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Wsparcia Dziennego w formie 

opiekuńczej pn. Klub młodzieżowy „UL”. 



13. Wręczenie zarządzenia o powierzeniu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Zbójnie im. 

Wojska Polskiego Pani Hannie Kułak. 

14. Pytania radnych i zaproszonych osób. 

15. Odpowiedzi na pytania radnych i zaproszonych osób. 

16. Wnioski i oświadczenia. 

17. Sprawy różne. 

18. Zamknięcie sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Mieczysław Pankiewicz 


