
OGŁOSZENIE 
                                                                                                                   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.  poz. 713), oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 374 ze zm..) zwołuję na dzień 25 maja 2020 r. (poniedziałek) na godz. 18.00 XIX SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się  

w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach. 

 

Projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/152/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2020 roku, w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu 

Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela 

pełniącego inne stanowisko kierownicze, a także dla nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie  nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze 

oraz doradcy metodycznego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gorzyce. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Gorzyce. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, zespołach 

szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/264/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych ze 

środków budżetu Gminy Gorzyce na wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2017-2020. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr I/4/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady 

Gminy Gorzyce. 

13. Przedstawienie informacji w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok. 

14. Wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie posiedzenia. 

              Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce 

               Piotr Wawrzyczny 

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce poświęcone zaopiniowaniu projektów w/w uchwał odbędzie się w dniu 25.05.2020 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum 

Kultury w Gorzycach 


