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

Uprzejmie informuję, że w dniu 9 lutego 2023 r. o godz. 1330
 w sali sesyjnej Urzędu 

Gminy w Zbójnie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji skarg, 

wniosków i petycji, Komisji budżetu, finansów, inwestycji i spraw obywatelskich, Komisji 

rolnictwa, przedsiębiorczości i spraw samorządowych i Komisji oświaty, zdrowia i kultury. 

 

Proponowany temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie. 

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy 

Zbójno na 2023 rok. 

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Zbójno na lata 2023-2033. 

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbójno z dotychczasowym 

dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu 

pomieszczeń garażowych z dotychczasowymi najemcami na czas oznaczony do 3 lat. 

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zbójno do realizacji Programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023. 

8. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zbójnie. 

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zbójno. 

10. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia w formie 

posiłku dla osób objętych rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023. 

11. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym wieloletnim programem „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 



12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Gminy Zbójno na 2023 

rok. 

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Zbójno 

na 2023 rok. 

14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

15. Sprawy różne. 

16. Zakończenie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Mieczysław Pankiewicz 


