
         Przewodniczący                                                                      Krzyżanów, 2017.11.16 

Rady Gminy Krzyżanów 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                Zapraszam  na  XIX  sesję  Rady Gminy Krzyżanów,  która   odbędzie   się  w    dniu 

23 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

Krzyżanów. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad. 

3.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzyżanów, informacja o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r.  

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

    a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2017 rok, 

    b) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 

2018 roku, 

    c) przejęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 

powiatowych, 

    d) uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, 

    e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2018 rok, 

    f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, 

    g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ireny 

Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ireny 

Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych, 

    h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. prof. 

Władysława Szafera w Kterach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. Władysława Szafera 

w Kterach, 

    i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 

Kornela Makuszyńskiego w Micinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela 

Makuszyńskiego w Micinie, 

    j) uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanów”. 

5. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzyżanów – rok 

szkolny 2016/2017.  

6. Informacja Wójta Gminy o podmiotach na terenie Gminy Krzyżanów, w których skazani będą 

wykonywali nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych za rok 

2016.  

8. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników za rok 2016. 

9. Przyjęcie protokołu nr XVIII/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku.  

10. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 



    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

11. Interpelacje i zapytania radnych.  

12. Wolne wnioski i informacje. 

13. Zamknięcie sesji. 

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                                        Wiesław Czekaj 

 

 


