
O G Ł O S Z E N I E ! 
 

 

     Zawiadamiam, że XLV sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się w dniu                                                   

21 grudnia  2022 r. o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie. 
 

Porządek obrad obejmuje:  

  1. Otwarcie sesji. 

  2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji. 

  3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

  4. Interpelacje i zapytania  radnych. 

  5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

      1/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2023r.  

      2/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

          Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Rozdrażew  

          na 2023 rok, 

  6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew  na lata 2023-2027. 

  7. Uchwalenie budżetu gminy Rozdrażew na rok 2023: 

      1/ odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

      2/ odczytanie opinii stałych Komisji Rady Gminy, 

      3/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

          budżetowej, 

      4/ stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków Komisji,  

      5/ dyskusja i głosowanie poprawek do projektu uchwały, 

      6/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach. 

  8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

      1/ zmian budżetu  gminy na 2022r., 

      2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2022-2027, 

      3 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia  

          maksymalnej  kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli  

          zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew,  

      4/ ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu  

          rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów  

         do placówek  oświatowych, 

      5/ zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

           i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług  

          opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 

          warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich  

          pobierania, 

       6/ nadania statutu Sołectwa Budy 

       7/ nadania statutu Sołectwa Chwałki, 

       8/ nadania statutu Sołectwa Dąbrowa, 

       9 / nadania statutu Sołectwa Dzielice, 

       10/ nadania statutu Sołectwa Grębów, 

       11/ nadania statutu Sołectwa Henryków, 

       12/ nadania statutu Sołectwa Maciejew, 

       13/ nadania statutu Sołectwa Nowa Wieś,  

       14/ nadania statutu Sołectwa Rozdrażewek, 

       15/ nadania statutu Sołectwa Trzemeszno,  

       16/ nadania statutu Sołectwa Wolenice, 

      17/ nadania statutu Sołectwa Wyki. 

  9. Wolne wnioski, pytania i informacje radnych i innych uczestników sesji. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

 

                                             Przewodniczą Rady Gminy 

                     /-/ Wiesław Jankowski  

 

 


