
                                       Zawady, dnia 13.03.2017r.

RG.0002.3.2017

Na podstawie  art.  20  ustawy o  samorządzie  gminnym z  dnia  8  marca  1990r.  (Dz.U.
z  2016  r.  poz.  446  )  zwołuję  sesję  Rady  Gminy  Popów  z  następującym   proponowanym
porządkiem  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Popów.
6. Informacja na temat remontu i napraw dróg powiatowych na terenie Gminy Popów.
7. Informacja o stanie środowiska w gminie Popów za 2016 rok.
8. Informacja  nt.  funkcjonowania  oczyszczalni  ścieków  w  Zawadach  i  gminnej

oczyszczalni ścieków w Popowie.
9. Informacja z działalności ODR.
10. Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych.
11. Informacja z działalności LGD.
12. Informacja ARiMR dotycząca dopłat bezpośrednich.
13. Dyskusja.
14. Interpelacje i zapytania radnych
15. Zapytania sołtysów i mieszkańców.
16. Podjęcie uchwał w sprawie:
- Uchwała w sprawie zmian w budżecie
- Uchwała w sprawie zmian w WPF na lata 2017-2027
- Uchwała w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego
- Uchwała w sprawie zamiaru połączenia Samorządowych Instytucji Kultury Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Popowie i Gminnego Centrum Kultury w Popowie.
- Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat, jak również trybu ich pobierania.
- Uchwała w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2017”.
- Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego
ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe.
-  Uchwała  w  sprawie  określenia  kryteriów  branych  pod  uwagę  w  postępowaniu
rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popów.
-  Uchwała  w sprawie  określenia  kryteriów branych  pod uwagę  na  drugim etapie   w
postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Popów.
-  Uchwała  w sprawie  utworzenia  Gminnego Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego nr  5  w
Zawadach.



- Uchwała w sprawie wskazania uczniom oddziału kl. III Szkoły Podstawowej im. Jana
Długosza w Popowie miejsca realizacji  obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII  w
szkole  podstawowej  powstałej  w z  przekształcenia  gimnazjum w Zawadach w szkołę
podstawową.
- Uchwała w sprawie wskazania uczniom oddziału kl. VI Szkoły Podstawowej im. Jana
Długosza w Popowie miejsca realizacji  obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w
szkole  podstawowej  powstałej  w z  przekształcenia  gimnazjum w Zawadach w szkołę
podstawową.

17. Zamknięcie obrad XXX/2017 Sesji Rady Gminy.

Sesja odbędzie się 30 marca 2017 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Popów, Zawady ul. Częstochowska 6.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016r.  poz.446 z
późn. zm.) proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu w zakładzie  pracy celem uzyskania
zwolnienia od pracy zawodowej.
                                          

Przewodniczący Rady Gminy
Wróż Henryk


