
OR. II. 0002.56.18       Jeżowe.13.04.2018 
 
      
      
 
Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U z 2017 r. poz.1875 z póź. zm.) oraz § 20 Statutu Gminy Jeżowe, 
zapraszam na LVI sesję Rady Gminy Jeżowe w dniu 20.04.2018r (tj. piątek) o 
godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem. 
 
Porządek sesji przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji. 

2.  Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji. 

3.  Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji. 

4.  Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami. 

5. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami. 

6. Wystąpienie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem - 

informacja o stanie ZGK 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli 

niewymienionych w art.42 ust 3 Karty Nauczyciela ( nr LVI/307/18) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Jeżowe na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych ( nr LVI/308/18) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

położonych w miejscowości Jeżowe na rzecz gminy Jeżowe ( nr LVI/309/18) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi gminy na nieodpłatne 

przekazanie na rzecz Powiatu Niżańskiego nieruchomości ( nr LVI/310/18)  

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy mienia gminnego na 

okres 5 lat ( nr LVI/311/18) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

dzierżawy mienia gminnego na okres 3 lat ( nr LVI/312/18) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018 

( LVI/313/18) 

14. Wolne wnioski i zapytania. 
15. Zamkniecie obrad. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosław Bajek 

 
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w zakładzie pracy na czas 
wykonywania zadań w Radzie Gminy i jej organach zgodnie z art.25 ust.3 ustawy o samorządzie 
gminnym (Dz.U z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.). 


