OOG.0002.9.2015

sprawa: zawiadomienie o sesji Rady Gminy.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) z w o ł u j ę IX zwyczajną sesję Rady
Gminy Łagów, która odbędzie się 30 września 2015 roku o godz. 1300 w sali posiedzeń
Urzędu Gminy w Łagowie.
Porządek obrad.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Łagów na rok 2015,
b) wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Świebodzinie:
- opinia komisji,
- powołanie Komisji Skrutacyjnej,
- przegłosowanie Regulaminu Głosowania,
- sporządzenia protokołu Komisji Skrutacyjnej,
c) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów dla terenu położonego w obrębie wsi
Łagów,
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w obrębie wsi Łagów,
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru centralnego Łagowa,
f) zmiany uchwały Nr XIII.124.2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie określenia
zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela,
g) zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/10 z dnia 30 września 2010 r., w sprawie
regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników
wynagradzania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Łagów,
h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy,
i) przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
7. Interpelacje zapytania radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Gminy Łagów.
10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
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