
RG. 0002.52.2017                                              Świlcza, dnia, 11.12 2017r.  

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

 
 Na podstawie art. 20 ust.1 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 38 

Statutu  Gminy Świlcza zwołuję LII sesję Rady Gminy Świlcza, z następującym ustalonym 

porządkiem obrad: 

 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

2. Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy. 

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/358/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 

listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji obowiązujących  

w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w odniesieniu do nieruchomości 

pozostających w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w 

Rzeszowie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla 

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego szczegółowe warunki 

przyznawania dodatku za wysługę lat, wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteriów, trybu przyznawania i wysokości 

nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy . 

12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Sesja odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017r.  / tj. poniedziałek / o godz. 16.00  w sali posiedzeń 

Urzędu Gminy Świlcza. 

 

 Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do udzielenia radnemu przez zakład pracy 

zwolnienia na czas trwania posiedzenia zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.   

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875).  

 

 

         

        PRZEWODNICZĄCY 
            RADY GMINY 
 
          mgr Piotr Wanat 


