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Regnów, 18 stycznia 2023 roku  

RADA GMINY REGNÓW 

Or.0002.01.2023                           

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXXVIII SESJI RADY GMINY REGNÓW 

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

2023 poz. 40) zawiadamiam o XXXVIII Sesji Rady Gminy Regnów, która odbędzie się 27 stycznia 2023 

roku (piątek) o godz. 9.00 w świetlicy Urzędzie Gminy w Regnowie z następującym 

PORZĄDKIEM OBRAD: 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad  XXXVIII Sesji Rady Gminy Regnów.                

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXXVII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Regnów z dnia 28 grudnia 

2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów na 

rok 2023”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą na czas oznaczony do 5 lat w trybie bezprzetargowym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkole dla których organem prowadzącym jest Gmina Regnów w 2023 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2037. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  na 2023 roku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu dla 

Powiatowego Urzędu Pracy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu dla Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

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

13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Regnów. 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 
Sławomir Dudek 

https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=lodzkie&rada=rada_gminy_regnow
https://www.bip.ugregnow.pl/390,transmisje-z-sesji-rady-gminy

		2023-01-19T09:03:28+0100
	SŁAWOMIR DUDEK




