
                                                                                                               Wierzbica, 2021 sierpień  23
OP. 0002. 10.2021

Pan/Pani

                                                                         …………………………………….

Na  podstawie  art  20  ust.1  ustawy  o  samorządzie  gminnym   zwołuję  na  dzień 
31 sierpnia  2021  roku    godz. 8 00   XLIV sesję   Rady Gminy Wierzbica obecnej kadencji. Sesja 
odbędzie  się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy .

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołów   z  XL, XLI  i XLIII sesji Rady Gminy.
3. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS 

( Projekt   Nr 1.). 
4. Uchwała w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej na rok 2021 ( Projekt   Nr 2.). 
5. Uchwała w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026 

( Projekt Nr 3.).
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki 

o numerze ewidencyjnym 241/58 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczków  ( Projekt 
Nr 4.).

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Wierzbica na stanowiącej własność osób fizycznych  ( Projekt   Nr 5.). 

8. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Wierzbica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 
od dnia 1 września 2021.( Projekt Nr 6.). 

9. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci gminnych przedszkoli publicznych prowadzonych 
przez Gminę Wierzbica od dnia 1 września 2021r. ( Projekt Nr 7.).

10. Uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom  dodatków za wysługę lat , 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki  wypłacenia 
innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób 
obliczania wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  zastępstw 
( Projekt Nr 8.)

11. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wierzbica w roku 
szkolnym 2021/2022 (Projekt  Nr 9.). 

12. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji  ds.  Społeczno- 
Gospodarczych Rady Gminy Wierzbica (Projekt  Nr 10.). 

13. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
14. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
15. Informacje Przewodniczącego Rady, zamknięcie obrad.

         
Przewodnicząca Rady Gminy       

/-/ Małgorzata Winiarska           
Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej 
art. 25 ust..3 ustawy o samorządzie gminnym 
(t.j.  Dz. U. z 2018r  poz. 994 z późn. zm. )                                                                                       


