
Urząd Gminy Wolanów 

26-625 Wolanów, ul. Radomska 20; tel: 486186051; fax: 486187941; e-mail: gmina@wolanow.pl 
 

                          Wolanów, 09.03.2018 r. 

 

Znak: RGW. 0002.2.2018   

                                                            

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

 

             Zawiadamiam, że w dniu  14  marca 2018 roku o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w 

Wolanowie odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Wolanów. 

 

Przewidywany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odnośnie składania 

wniosków o dopłaty bezpośrednie.  

4. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.   

5. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.  

6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.  

7. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady. 

8. Informacje z realizacji wniosków z poprzedniej sesji. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie za 2017 rok. 

11. 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 2017 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu wprowadzenia zmian 

do Statutu Gminy Wolanów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Wolanów. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolanów. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wolanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 

numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Wolanów na stałe obwody głosowania. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolanów. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody 

budżetu Gminy Wolanów instrumentem płatniczym. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości 

zabudowanej o nr 66/2 położonej w miejscowości Kolonia Wawrzyszów z przeznaczeniem na cele 

rekreacyjno – turystyczne. 

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

stanowiących fundusz sołecki. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Wolanów na lata 2018 – 2024. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. 

24. Odczytanie uchwały Nr Ra.66.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Wolanów planowanego w 

Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu. 

25. Odczytanie uchwały Nr Ra.67.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Wolanów kwoty długu w latach 

objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. 

26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

27. Wolne wnioski i informacje.  

28. Zamknięcie obrad. 

        Przewodnicząca Rady Gminy 

        

/-/Teresa Pankowska   
 


