
 

 

Kałuszyn, dnia 2019.04.04 

 

ORM.0002.VI.2019 

 

     

       

 

 

 Zawiadamiam, że sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie odbędzie się w dniu 11 kwietnia 

2019 r.  o godz. 9,oo  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie z następującym 

porządkiem obrad: 

1.Otwarcie obrad.  

2. Sprawdzenie obecności. 

3. Uchwalenie porządku obrad. 

4. Informacja burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnej  oraz realizacji uchwał Rady 

Miejskiej. 

5. Ocena  zasobów pomocy społecznej. 

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Kałuszynie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Kałuszynie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego 

     wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie 

     bonifikaty od ceny nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

      nieruchomości. 

12.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie  poboru podatku rolnego, leśnego i od  

     nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów  i wysokości wynagrodzenia  

     za inkaso. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad  udzielania i rozmiaru obniżek  

     tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono  

     stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego 

     obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych  w art. 42 ust. 3 ustawy – 

     Karta Nauczyciela. 

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych  

    prowadzonych przez Gminę  Kałuszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

    podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

    przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych PRZEZ Gminę Kałuszyn. 

16.Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze 

    powiatowej Nr 2250W w m. Przytoka . 

17.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie  ustalenia zasad przyznawania i  

    wysokości diet dla radnych Rady miejskiej w Kałuszynie. 

18. Sprawy różne. 

19. Zamknięcie sesji. 

 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

/-/Bogusław Michalczyk 


