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Regnów, 9 marca 2023 roku  

RADA GMINY REGNÓW 

Or.0002.02.2023                           

                          

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXXIX 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 XXXIX  Sesji Rady Gminy Regnów, która odbędzie się                

16 marca 2023 roku (czwartek) o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Regnowie z 

następującym 

 

PORZĄDKIEM OBRAD 

 

1.  Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad XXXXIX Sesji Rady Gminy Regnów.                

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XXXVIII/2022 z dnia 27 stycznia 2023 roku.   

4. Sprawozdanie z wysokości średnich nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

5. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2023 r. oraz                      

przedstawienie potrzeb w tym zakresie. 

6. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 

Regnów na lata 2023 –2025. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2023-

2030. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz  zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Regnów na 2023”. 

10.  Podjęcie uchwały sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie uchwały przeciwko 

totalitaryzmowi. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Regnów na 2023 rok. 

14. Przedstawienie planów pracy Komisji Budżetu i Komisji Społecznej na 2023 rok.  
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15. Przedstawienie harmonogramu pracy Rady Gminy Regnów na 2023 rok.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-

2036. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. 

18. Informacja o podmiotach oraz opinia prezesa sądu rejonowego dotycząca potrzeb w 

zakresie wykonywania przez nieletnich prac społecznych. 

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

Rady Gminy.  

20. Sprawy różne. 

21. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Regnów. 

 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 
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