Regnów, 30.08.2019 r.

D
Pan/Pani

Nasz znak: Or.0002.06.19
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2019 poz. 506 i 1309) zawiadamiam o IX Sesji Rady Gminy Regnów, z następującym
PORZĄDKIEM

OBRAD:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przedstawienie

porządku

obrad IX Sesji Rady Gminy Regnów.

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr Vlll/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku .
4. Informacja Dyrektora

Szkoły

Podstawowej o wynikach nauczania i przygotowaniu do nowego

roku szkolnego.
Podjęcie uchwały zmieniającej

5.

regulamin wynagradzania nauczycieli.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych szkół podstawowych prowadzonych

6.

przez Gminę Regnów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1
września

2019 roku .

Podjęcie uchwały

7.

kandydatach na

zasięgnięcia

od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o

ławników .

Podjęcie uchwały

8.

w sprawie

w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

ścieków

na terenie

Gminy Regnów".
Podjęcie

9.

uchwały

w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego

Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodz i z przeznaczeniem dla Komendy
Państwowej

Powiatowej

Straży

Pożarnej

w

Rawie

Mazowieckiej

na zakup samochodu

operacyjnego z napędem terenowym.

10.

Podjęcie uchwały

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.

11.

Podjęcie uchwały

12.

Podjęcie uchwały

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.
w sprawie zmian w budżec i e gminy na 2019 rok.

13. Informacja Wójta z wykonania

budżetu

Gminy Regnów za I półrocze 2019 rok.

14. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie

międzysesyjnym

oraz z wykonania uchwał Rady

Gminy.

15. Sprawy

16.

różne.

Zakończenie

obrad IX Sesji Rady Gminy Regnów.

Sesja Rady Gminy Regnów odbędzie
Gminy Regnów.

się

10 września 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00

świetlicy Urzędu

Proszę

o punktualne i niezawodne przybycie.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania przez radnego zwolnienia od pracy zawodowej w celu
umożliwienia brania udziału w pracach Rady Gminy w Regnów.
Podstawa prawna : art. 25 ust. 3 ustawy z dn ia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Oz. U. z 2019 r . poz. 506 i 1309}.

w

