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Szlichtyngowa, 25 stycznia 2018r.
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Zawiadamiam, ze dnia 02 lutego 2018r. (piqtck) o godz. 14.00 w Swietlicy
Miejskiej w Szlichtyngowej odbedzie si? XL SESJA RADY MIEJSKIEJ, na ktorsj
serdecznie zapraszam.

Proponowany porz^dek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjecie porzadku obrad.

3. Przyjecie protokolu Nr 39/17 z dnia 28 grudnia 2017r. z XXXIX sesji Rady
Miejskiej w Szlichtyngowej.
4. Sprawozdanie z dziaialnosci Bunnistrza Miasta i Gminy za okres miedzy sesjami.
5. Sprawozdanie z dziaialnosci komisji Rady Miejskiej za okres miedzy sesjami.
6. Podjecie uchwal.
6.1. Uchwaia Nr XL/226/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2018 - 2020.

6.2. Uchwaia Nr XL/227/18 w sprawie zbycia nieruchomosci niezabudowanej.
6.3. Uchwaia Nr XL/228/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidlowosci ich
pobrania i wykorzystania.
6.4. Uchwaia Nr XL/229/18 w sprawie okreslenia wymiaru bezplatnego nauczania,
wychowania i opieki zapewnionego uczniom objetym wychowaniem przedszkolnym
do kohca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym koncza. 6 lat oraz
wysokosci oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniow
w przedszkolach, w oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i w innych
formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gmine^ Szlichtyngowa.
6.5. Uchwaia Nr XL/230/18 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniow zamieszkalych na terenie Gminy Szlichtyngowa oraz
upowaznienia Kierownika Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
w Szlichtyngowej do prowadzenia postepowania w sprawach swiadczenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
6.6. Uchwaia Nr XL/231/18 w sprawie planu pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2018.
6.7. Uchwaia Nr XL/232/18 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
6.8. Uchwaia Nr XL/233/18 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2018.
6.9. Uchwaia Nr XL/234/18 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Starych
Drzewcach.

7. Wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.

9. Zakoriczenie obrad.
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