
         Przewodniczący                                                                      Krzyżanów, 2018.03.20 

Rady Gminy Krzyżanów 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                      

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

26 marca 2018 roku (poniedziałek) 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. 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) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku, 

d) podziału Gminy Krzyżanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu,  

e) podziału Gminy Krzyżanów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic 

i siedzib obwodowych komisji wyborczych,  

f) zmieniająca uchwałę Nr XIX/203/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,  

g) udzielenia 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,  

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

prowadzącym jest Gmina Krzyżanów, 

i) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2018”, 

j) odwołania Skarbnika Gminy Krzyżanów, 

k) powołania Skarbnika Gminy Krzyżanów. 

4. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie 

środowiska na obszarze województwa łódzkiego. 

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami 

pozarządowymi za 2017 rok. 

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 

2017 rok. 

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie za 2017 

rok. 

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za 

2017 rok. 



9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie w Gminie Krzyżanów w 2017 roku. 

10. Przyjęcie protokołu nr XXI/2018 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 lutego 2018 roku.  

11. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 

12. Interpelacje i zapytania radnych.  

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zamknięcie sesji. 

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                                        Wiesław Czekaj 

 

 


