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                         Wolanów, 10.02.2020 r. 

Znak: RGW. 0002.1.2020   

 

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

             Zawiadamiam, że w dniu 14 lutego 2020 roku o godz.  9:00 w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Wolanów odbędzie się XVIII 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. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.  

5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.  

6. Wnioski i zapytania radnych. 

7. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady. 

8. Odczytanie Uchwały nr Ra.1.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty 

długu, przyjętej przez Radę Gminy Wolanów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2020 – 2026.  

9. Odczytanie Uchwały nr Ra.2.2020 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 7 stycznia 2020 r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

planowanego deficytu przez Gminę Wolanów w Uchwale Budżetowej na rok 2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  dla terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwie Sławno.    

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  dla terenów mieszkalnictwa w sołectwie Wolanów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  

w miejscowości Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2420.     

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości 

zabudowanej położonej w miejscowości Wolanów, ul. Radomska 20 jej dotychczasowemu 

najemcy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach oraz określenia form  

i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2020.   

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz  warunków i sposobu 

przyznawania  pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wolanów. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej przy 

Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sławnie. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wolanów. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przewodniczącym 

organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysom) Gminy Wolanów. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso.  

22. Wolne wnioski i informacje.  

23. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy 

        

        /-/ Jacek Murawski 


