
P O S T A N O W I E N I E   Nr  47/2022 

Przewodniczącego Rady Gminy Opatów  z dnia 23 listopada 2022 roku             

w  sprawie:  terminu i porządku  na sesję Rady Gminy Opatów 

w  sprawie:  terminu i porządku  na sesję Rady Gminy Opatów 

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

z 2022 r., poz. 559)  z w o ł u j ę 

na  dzień  1 grudnia  2022r., o godz. 14
00

 , w sali budynku  przy  ul. Kościuszki 1  

w Opatowie XLVII  zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów 

z proponowanym  porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji RG 

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności między sesjami.  

5. Wnioski i zapytania radnych i sołtysów  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r  

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach, szkołach z oddziałami przedszkolnymi, szkołach filialnych oraz przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Opatów oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania 

nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, szkołach z oddziałami przedszkolnymi, szkołach filialnych oraz 

przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Opatów 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym 

przewozie osób 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Opatów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023r 

12. Odpowiedzi na  zapytania radnych i sołtysów. 

13.  Sprawy bieżące. 

14.  Zakończenie  XLVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. 

 
 Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 

2022 r., poz. 559)  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu 

umożliwienia mu brania udziału w posiedzeniu 

 

 Ewentualne zmiany do porządku obrad zostaną podane przed rozpoczęciem sesji.  

 

Przewodniczący      

Rady Gminy Opatów 

MIROSŁAW SZEWCZUK  


