Konarzyny, dn. 2011-09-12

Nr 0002.X.2011
Pani/Pan
…………………………….
…………………………….

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję
dziesiątą sesję VI kadencji Rady Gminy w Konarzynach w dniu 19 września 2011 r.
(poniedziałek) o godz. 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Konarzyny z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Gminy w Konarzynach.
4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) o zmianie Uchwały Nr XVIII/118/2005 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 25 marca 2005
r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zmienionej
Uchwałą Nr XX/128/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. oraz Uchwałą Nr XXVI/169/2006 Rady
Gminy w Konarzynach z dnia 21 kwietnia 2006 r.
b) o zmianie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
c) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Konarzyny oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
d) Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych
innych dodatków i składników wynagrodzenia
e) Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Konarzyny za ich
osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze;
f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia korzystania z obiektów stanowiących
mienie Gminy Konarzyny na okres dłuższy niż 3 lata
g) o zmianie wieloletniej prognozy finansowej
h) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy w Konarzynach

Podstawa prawna do urlopowania:
art. 25 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zm.)

