
                                                                                                Łubniany, dnia 16 lutego 2017 r. 

 

 

BORG/14-18 

 

                                                                      Pan (i) 

                                                                               …………………………………… 

 

                                                                               …………………………………… 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                     

(j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję w dniu 27 lutego 2017 r. o godzinie 14.00 

dwudzieste szóste posiedzenie Rady Gminy w kadencji 2014-2018. 

      

            Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104                                

z  następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Sprawozdanie Wójta z wydanych zarządzeń. 

4. Wyjaśnienie wniosków z ostatniej sesji. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Łubniany. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego                        

do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Łubniany oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych                                       

i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, 



psychologów, doradców zawodowych i nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez 

gminę Łubniany. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli                            

i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 

12. Wolne wnioski. 

 

 Materiały dotyczące punktu nr 4, 5, 8 oraz 9 zostaną przekazane w terminie 

późniejszym. 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej, zgodnie  

z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).  

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

                                                                  

  Albert Wiench 

 

 

 

 

 


