
  
IINNFFOORRMMUUJJEE  SSIIĘĘ  MMIIEESSZZKKAAŃŃCCÓÓWW  GGMMIINNYY  MMAARRCCIINNOOWWIICCEE 

że w dniu  12 sierpnia 2022 r. o godz. 10:30  

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna 

odbędzie się 

LI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE 
PORZĄDEK OBRAD SESJI  : 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przedstawienie porządku obrad 

4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad 

5. Przyjęcie protokołu nr L/22 z L sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 czerwca 2022 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Marcinowice na lata 2022-2024  

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/292/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego  

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice  

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLI/261/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Marcinowice  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Marcinowice w roku szkolnym 2022/2023  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji  

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice  

12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.  

13. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym 

14. Interpelacje i zapytania radnych 

15. Wolne wnioski i oświadczenia 

16. Informacje dla radnych, sprawy bieżące 

17. Zamknięcie sesji 

 

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2022 r. o godz. 8:00 

Miejsce obrad: sala wielofunkcyjna Publicznego Przedszkola w Marcinowicach 

 

 

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 12 sierpnia 2022 r. od godz. 10:30 na portalu internetowym: https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

/-/ Artur Fiołek 


