
         Przewodniczący                                                               Krzyżanów, dnia 1 czerwca 2018 r. 

Rady Gminy Krzyżanów 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                Zapraszam  na  XXIII  sesję  Rady Gminy Krzyżanów,  która   odbędzie   się  w    

dniu  12 czerwca 2018 roku (wtorek) 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. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 

rok: 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2017 rok,  

b) przedstawienie Uchwały Nr III/87/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania 

Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2017 rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok, 

e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanów wg stanu na dzień 

31 grudnia 2017 roku, 

f) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2017 rok, 

g) przedstawienie Uchwały Nr III/124/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów w sprawie absolutorium za 2017 rok, 

h) dyskusja, 

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2017 rok. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

   a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2018 rok, 

   b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021, 

   c) przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości dróg 

powiatowych, 

   d) uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Krzyżanów, 



   e) zmieniająca uchwałę Nr XXII/227/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie udzielania i 

rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych oraz nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,  

   f) zmieniająca uchwałę Nr XVI/187/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 24 marca 2017 r. w 

sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krzyżanów dla części obszaru miejscowości Sokół, obejmującego działkę nr ewid. 18 obręb 

geodezyjny Sokół, 

   g) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

z terenu gminy Krzyżanów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, 

   h) określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z 

zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Krzyżanów na lata 2018-2019, 

   i) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Krzyżanów, 

    j) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzyżanów, 

   k) wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych na terenie Gminy Krzyżanów. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej.  

7. Przyjęcie protokołu nr XXII/2018 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 marca 2018 roku. 

8. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

9. Interpelacje i zapytania radnych.  

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zamknięcie sesji. 

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                                        Wiesław Czekaj 

 

 


