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Znak: RGW. 0002.26.2017   

 

 

 

Z a w i a d o m i e n i e 
 

             Zawiadamia się, że w dniu 21 marca 2017 roku o godz. 9:00  w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy  Wolanów odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Wolanów. 

 

Przewidywany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.   

4. Informacja Komisji o ich pracach miedzy  sesjami Rady. 

5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.  

6. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady. 

7. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji. 

8. Interpelacje i zapytania radnych.  

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie. 

10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby wynikające z 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2016 

rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2017 rok.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/185/13 Rady Gminy 

Wolanów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez  przedszkola 

publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Wolanów. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/186/13 Rady Gminy 

Wolanów z dnia 28 października 2013 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Wolanów na lata 2017 – 2022. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

21. Wolne wnioski i informacje.  

22. Zamknięcie obrad. 

                                                              

        Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów 

                                                                                        

                                                                                                 /-/Teresa Pankowska 


