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Kleszcz6w, dnia 12.04.2018r.

Zawiadamiam, ze w dniu 20 kwietnia 2018 roku (piatek) 0 godz. 1000 w
I'
. .
sa I
konferencyjnej Urzedu Gminy w Kl eszczowie. 0dbedzie
Sly XLIII sesja Rady Gminy Kleszcz6w
kadencji 2014 - 2018.
Proponowanv porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwal Rady Gminy Kleszcz6w podjetych na XLII sesii w dniu
27 marca 2018 roku.
~
3. Informac~a 0 dz~alan~ach W6jta Gminy w okresie miedzy sesjami.
4. Inforrnacja ~ dZla~amach Przewodniczqcego Rady Gminy w okresie miedzy sesjami.
5. Rozpatr~eme. projektu u~hwaly w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie przez Gmine
Kleszczow .1lIeru~hOmosclpolozonej w obrebie geodezyjnym Zlobnica.
6. Roz~atrzenle. projektu uchwaly zmieniajace] uchwale nr XX 111200/2 0 16 Rady Gminy Kleszcz6w
z d~la 2~ maja 20 1~ r. w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie
O?blerama ~dpadow komunalnych i zagospodarowania tych odpad6w od wlascicieli
nteruchom~~kl, n~ kt6rych zamieszkuja mieszkancy, w zamian za uiszczona opiate.
7. Roz~atrzenleyroJektu uchwaly zrnieniajacej uchwale nr XXIII20112016 Rady Gminy Kleszcz6w
z dnia 24 maj a 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy
Kleszcz6w.
8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly NR XXXVIII/359/2017
z dnia
21 listopada 2017r. w sprawie wyrazenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Kleszcz6w
nieruchornosci gruntowej polozonej w obrebie geodezyjnym Wolica i Zlobnica.
9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Lekinsko.
10. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajacej uchwale w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
obnizek nauczycielom, kt6rym powierzono stanowiska kierownicze w szkolach i przedszkolach,
zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiazku realizacj i tygodniowego obowiazkowego
wymiaru godzin zajec dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych, ustalenie tygodniowego
wymiaru godzin zajec pedagoga, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujacych w ramach
stosunku pracy obowiazki okreslone dla stanowisk 0 roznyrn tygodniowym obowiazkowym
wymiarze godzin (etat laczony).
II. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie powolania doraznej Komisji Statutowej Rady Gminy
Kleszcz6w.
12. Wniosek 0 ponowne zajecie stanowiska w sprawie zawarcia umowy ?ezp~atnego. uzyc~eni~ na
okres 7 lat dzialki 0 nr 470/3 w Lykinsku na rzecz Lokalnej Grupy Dzialania .Kraina Wielkiego
Luku Warty" (dot. silowni zewnetrznej).
.
.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgloszone na poprzedmch sesJach.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamkniycie obrad.

Pods taw a prawna do zwolnienia od pracv zawodowej:.
.
(0 U 2017 r poz 1875 poz. 2232 Ofaz z2018 r poz 130).
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