
 

Porządek obrad sesji w dniu    1 lutego   2018 roku  

1. Sprawy regulaminowe 
    a/otwarcie obrad 
    b/stwierdzenie prawomocności obrad 
    c/przyjęcie protokołu z ostatnich obrad sesji 
2.Informacja Wójta Gminy z pracy międzysesyjnej  
3.Interpelacje radnych  
4.Sprawozdanie  z wykonania Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017 
5.Sprawozdanie z działaności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 
6.Dyskusja  
7. Uchwalenie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2018  
    (Projekt uchwały  Nr XXXI/264/2018 ) 
8.Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy za rok 2017 
9. Uchwalenie planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2018 ( Projekt uchwały Nr XXXI/265/2018 ) 
10. Podjęcie uchwał: 
Nr XXXI/266 /2018 w sprawie   zmiany uchwały  Rady Gminy Nr XXI/159/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku  
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek  oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków:  motywacyjnego, funkcyjnego,  za wysługę lat, za warunki pracy  oraz szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady  jego przyznawania i wypłacania, a także 
kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli  ze specjalnego funduszu nagród  za ich osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów zmienionej 
uchwałą Nr XXVII/134/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r 
Nr XXXI/267/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018  
Nr XXXI/268/2018 w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała 
Archanioła w Starych Siołkowicach na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. św. Michała 
Archanioła w Starych Siołkowicach 
Nr XXXI/269/2018 w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała 
Archanioła w Karłowicach na prace konserwatorskie kościoła p.w. św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz 
z otoczeniem. 
Nr XXXI/270/2018 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Samorządowego Centrum 
Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie 
 

11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje  

12. Zapytania i wolne wnioski 

 

 

      

 

  

 

 


