
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Łysomice, 8 września 2020 r.

          

 

 

 

 

ZAPROSZENIE 
 

   Zapraszam na XXII  Sesję Rady Gminy Łysomice, która odbędzie się w dniu  

16 września 2020 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łysomicach  

ul. Warszawska 8. 

 
Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał.  

3. Wybór sekretarza i protokolanta Sesji. 

4. Przedstawienie porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy: 

         a)  przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad, 

         b) głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad.  

5. Przyjęcie protokołów z XX i XXI Sesji Rady Gminy. 

6. Informacja dotycząca przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2020/2021. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie :  

  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki o nr ewidencyjnym 9/14  

                  w Kamionkach Małych – projekt uchwały Nr XXII/139/2020, 

  b) uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  

                  Gminy Łysomice na lata 2020-2025 – projekt uchwały Nr XXII/140/2020, 

        c) zmiany uchwały Nr XII/71/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r.  

            w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli – projekt uchwały Nr XXII/141/2020, 

        d) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć   

            dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku  

            realizacji tych zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących  

            stanowiska kierownicze w szkole – projekt uchwały Nr XXII/142/2020, 

        e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2020 – projekt  

            uchwały Nr XXII/143/2020, 

              f) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2020-2032 – projekt  

                  uchwały Nr XXII/144/2020, 

  g) rozpatrzenia skargi z dnia 13 lipca 2020 r. na Wójta Gminy Łysomice – projekt uchwały  

                  Nr XXII/145/2020. 
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8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.  

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy. 

10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

11. Zakończenie sesji. 

 

 

W związku z panującą sytuacją i zagrożeniem epidemiologicznym proszę  

o zachowanie wszelkich środków ostrożności wynikających z przepisów prawa.  
 

 

 

 Z wyrazami szacunku 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

       Robert Kożuchowski 


