
 

Sobienie-Jeziory  21.11.2017r.     

        Rada Gminy 
w  Sobieniach-Jeziorach                           
 
                               

Zaproszenie  
          
     Zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy  w dniu  29 listopada 2017r. (środa)   o  godz.17 00 

w Świetlicy  w Sobieniach-Jeziorach. 
 
Porządek obrad:   
   1. Otwarcie sesji. 
   2. Przyjęcie porządku obrad. 
   3. Przyjęcie protokołów z poprzednich  sesji. 
   4. Sprawozdanie Wójta  z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach. 
   5. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres od poprzedniej sesji.  

6. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 

2018 r., 
2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie 

gminy  Sobienie-Jeziory na rok 2018,  
3) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących na terenie gminy Sobienie-Jeziory na rok 2018, 
4) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2018”, 

5) w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, 
szczegółowe zasady przyznawania  i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 
oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez gminę Sobienie-Jeziory, 

6) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek  tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących 
w punktach przedszkolnych , przedszkolu i szkołach na terenie gminy Sobienie-Jeziory,  

7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w  Sobieniach-Jeziorach  w ośmioletnią  Publiczną  Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II   w Sobieniach-Jeziorach, 

8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Batalionów Chłopskich  w Siedzowie w ośmioletnią  Publiczną Szkołę 
Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Siedzowie, 



9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Warszawicach w ośmioletnią  Publiczną Szkołę Podstawową w Warszawicach, 

10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Sobienie-Jeziory, 

11)  w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz 
Gminy Sobienie-Jeziory, 

12)  w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach, 
13)  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

i szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 
14) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na  rok 2017. 

        7. Zapytania i wolne wnioski. 

        8. Zamknięcie obrad. 

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                /-/ Jerzy Janasz 

 

 


