
    
Porządek Obrad XXX Sesji Rady Gminy Grabowiec

w dniu 22 marca  2018 r.  (godzina 900)  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Grabowiec. 

     
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zapytania i interpelacje.
5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności między sesjami.
7. Podjęcie  uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i  porządku na terenie

gminy Grabowiec. 
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  szczegółowego  sposobu   i  zakresu  świadczenia  usług

w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
zamieszkałych  i  zagospodarowania  tych  odpadów   w  zamian  za  uiszczoną  przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grabowiec na 2018 rok.”

10. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Miasta Zamościa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic

i  numerów  oraz  liczby  radnych  wybieranych  w  każdym  okręgu  do  Rady  Gminy
Grabowiec.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podziału  Gminy  Grabowiec  na  obwody  głosowania
i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  planu  pracy  stałych  Komisji  Rady  Gminy
Grabowiec na 2018 rok.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.
16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Grabowiec  Nr

XXV/125/2017  z  dnia  25  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  określenia  zasad  rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru  zajęć  nauczycieli,  dla  których ustalony plan
zajęć  jest  różny  w poszczególnych  okresach  roku szkolnego,  pedagogów szkolnych,
psychologów,  logopedów,  doradców  zawodowych  i  nauczycieli  wspomagających,
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o  różnym  tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze  godzin  oraz  zasad  udzielania
i  rozmiaru  zniżek  w  realizacji  zajęć  nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska
kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Grabowiec

17. Sprawy bieżące:
- informacja na temat oceny stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Grabowiec za 2017
  rok,
-  sprawozdanie  z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu za
  2017 rok,

        - oświadczenia majątkowe,
18. Przyjęcie protokołu z  XXIX Sesji.
19. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy Grabowiec.


