
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Łysomice, 3 września 2019 r.

          

 

 

ZAPROSZENIE 
 

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

10 września 2019 r. o godz. 15.00 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 XII Sesji Rady Gminy: 

         a)  przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad, 

         b) głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad.  

5. Uroczyste wręczenie stypendiów samorządu Gminy Łysomice na rok szkolny 2019/2020. 

6. Informacja dotycząca przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie :  

        a) wyboru ławnika na kadencję w latach 2020-2023 – projekt uchwały Nr XII/70/2019 

        b) regulaminu wynagradzania nauczycieli – projekt uchwały Nr XII/71/2019, 

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

            dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku  

            realizacji tych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących  

            stanowiska kierownicze w szkole – projekt uchwały Nr XII/72/2019, 

        d) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – projekt uchwały Nr XII/73/2019, 

        e) nadania nazwy ulicy w miejscowości Lulkowo – projekt uchwały Nr XII/74/2019,  

        f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu    

            położonego w miejscowości Lulkowo, gmina Łysomice – projekt uchwały Nr XII/75/2019, 

        g) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminny – projekt uchwały Nr XII/76/2019, 

        h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2019 – projekt  

            uchwały Nr XII/77/2019, 

              i) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2019-2032 – projekt  

                  uchwały Nr XII/78/2019. 

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.  

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy. 

10. Przyjęcie protokołów z X i XI Sesji Rady Gminy. 

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

12. Zakończenie sesji. 

 Z wyrazami szacunku 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

       Robert Kożuchowski 

RG.0002.12.2019 

TABLICA OGŁOSZEŃ 
 


