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                                              Mielec, 2018-01-18

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. póżn. 1875 z późn.zm.)

-    z w o ł u j ę   -

S E S J Ę   RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania

oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu
Gminy Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest
Gmina Mielec.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat, , dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2018 Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia
2017 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom
bezdomnym z terenu Gminy Mielec.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec części nieruchomości położonej w miejscowości Książnice.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.

 Sesja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 roku  o godzinie  1100  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

           Podstawa prawna urlopowania :

           Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 

                                                                                                                         PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                                         RADY GMINY MIELEC

                                                                                                                        JAN  KOŁODZIEJ

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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