

Postanowienie Nr XVII/05
Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 15 lutego 2005 r.

w sprawie zwołania XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 

                         Na podstawie art.20, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001 r., poz.1591 z późn. zm.)  z  w  o  ł  u  j  ę

XVII  sesję  zwyczajną Rady Gminy  Wręczyca Wielka

Proponuję następujący porządek obrad:

1.	Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.	Przedstawienie porządku obrad.
3.	Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.	Informacja o stanie bezrobocia w gminie Wręczyca Wielka za 2004 rok.
5.	Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Wręczyca Wielka za 2004 rok.
6.	Informacja z działalności OSP za 2004 rok.
7.	Interpelacje i  wnioski.
8.	Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
9.	Informacja z pracy Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym.
10.	Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji.
11.	Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
12.	Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
	w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/141/04 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniającej Uchwałę Nr 25/III/2000 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia i nagród

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli 
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej opiniującej wnioski osób ubiegających się o przyznanie lokali mieszkalnych
w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Wręczyca Wielka
	w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Borze Zapilskim

w sprawie wyrażenia zgody na kupno gruntu pod przepompownię ścieków w Grodzisku
	w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wręczyca Wielka
13.   Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
14.   Zamknięcie obrad  XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy.


Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 01 marca 2005 r.
o godz.13.00-tej w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej 


                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                       mgr Andrzej Ryś
                                    

