ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), uprzejmie informuję, że:

VIII sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe
zostaje zwołana
na dzień 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 9

00

w sali posiedzeń Rady Gminy im. Franciszka Matusiewicza,
w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z VI sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie
potrzeb związanych z realizacją zadań.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w Gminie Miejsce
Piastowe za 2018 rok.
8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagórz,
3) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach
przedszkolnych

w

szkołach

podstawowych

prowadzonych

przez

Gminę

Miejsce Piastowe oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w tych oddziałach
przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki,

4) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci
młodsze, zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejsce Piastowe,
5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą

- Prawo

oświatowe,
6) w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejsce Piastowe w 2019 r.”,
7) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe
na 2019 rok.
9. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady miał miejsce
między sesjami.
11. Zamknięcie obrad.
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