
 

 

 

Transmisja z obrad Rady Gminy Regnów transmitowana będzie na stronie internetowej: 
https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=lodzkie&rada=rada_gminy_regnow 

a archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony zostanie na stronie internetowej: 
https://www.bip.ugregnow.pl/390,transmisje-z-sesji-rady-gminy. 

 

Regnów, 23 września 2022 roku  

RADA GMINY REGNÓW 

Or.0002.07.2022                           

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXXV SESJI RADY GMINY REGNÓW 

 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2022 r. poz. 559 z póżń.zm.) zawiadamiam o XXXV Sesji Rady Gminy Regnów, która odbędzie się       

30 września 2022 roku (piątek) o godz. 13.00 w świetlicy Urzędzie Gminy w Regnowie z 

następującym 

PORZĄDKIEM OBRAD: 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad  XXXV Sesji Rady Gminy Regnów.                

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXXIV/2021 z dnia 19 sierpnia 2022 roku.  

4. Informacja o wynikach nauczania i osiągnieciach szkoły w roku szkolnym 2021/2022 wraz z 

informacją o przygotowaniu do nowego roku szkolnego 2022/2023.   

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w 

szkole dla której organem prowadzącym jest Gmina Regnów. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XVIII/109/16 Rady Gminy Regnów 

z dnia 13 października 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Regnów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażanie zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości 

gruntów o nr ewidencyjnym działki 464 położonej w Rylsku Dużym na rzecz Powiatu Rawskiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  na 2022 roku. 

11. Informacja Wójta z wykonania budżetu Gminy Regnów za I półrocze 2022 rok wraz z Wieloletnią 

Prognozą Finansową.  

12. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.  

13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Regnów. 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 
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