
P O S T A N O W I E N I E  Nr 43.2022
Przewodniczącego Rady Gminy Przystajń

z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie
zwołania XLIII sesji Rady Gminy Przystajń

         Na podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.)

postanawiam

zwołać  na dzień  14 listopada 2022 r.  (poniedziałek)  o godzinie  13.00 w sali  sesyjnej  Urzędu
Gminy Przystajń – XLIII sesję Rady Gminy Przystajń z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
     6.1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
     6.2. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Przystajń.
7. Zapytania mieszkańców.
8. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych. 
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały:
10.1. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach
leczniczych oraz niektórych innych ustaw,
10.2. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI.237.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia
2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę
oraz  zasady  przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia,  nagród  i  dodatków  socjalnych
nauczycielom zatrudnionym w oświatowych  jednostkach  organizacyjnych  na  terenie  Gminy
Przystajń,
10.3.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  –  działki  nr  ewid.  372/9
w m. Dąbrowa, 
10.4. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2022 rok,
10.5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń.

11. Pytania w sprawach bieżących.
12. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie sesji.

Zaprosić do udziału w sesji:
– Wójta Gminy
– Sołtysów           

Obrady Rady Gminy są otwarte
                                    

                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               mgr Zbigniew Kmieć      


