
  

 

 O G Ł O S Z E N I E ! 

 
           
 
     Zawiadamiam, że X sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się w dniu                              
27 września 2019r.  o godz. 12.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie. 
 
 

Porządek obrad obejmuje:  
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołów z obrad VIII i IX  sesji. 
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
4. Interpelacje i zapytania  radnych. 
5. Informację o realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Rozdrażew za rok 
     szkolny 2018/2019 w tym o wynikach egzaminu ośmioklasisty i egzaminu  
     gimnazjalnego. 
6. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r. wraz  
    z informacją  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze  
    2019r.  
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
    1/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2019 roku, 
    2/ zmian budżetu gminy na 2019r., 
    3/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025, 
    4/ o zmianie uchwały w sprawie  regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe  
        warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  
        i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania  
        i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  
        zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę  
        Rozdrażew, 
    5/ o zmianie uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych  
        jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Rozdrażew oraz zakresu  
        obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi, 
    6/ o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli 
        w Rozdrażewie, 

    7/ regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
    8/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu  
        rolnego z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat, 
    9/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy gruntu  
        rolnego z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat, 
   10/ zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”,  
   11/ wyboru ławników z obszaru Gminy Rozdrażew na kadencję 2020-2023. 
8. Wolne wnioski, pytania i informacje radnych, sołtysów i innych uczestników sesji. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
10. Zamknięcie obrad. 
 
 
 
 
 

       Przewodniczący Rady Gminy 

           /-/ Wiesław Jankowski  

 

 

 

 
 


