PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ w MYŚLIBORZU
pod a j e do w i a d o m o ś c i,
że w dniu 1 października 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej
przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19
o d b ę d z i e s i ę XIII Sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie Sesji.
Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
Informacja o protokole z XII sesji Rady Miejskiej.
Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2019 r.
Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Myśliborzu na kadencję 2020-2023.
5.1 przedstawienie opinii zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Myśliborzu,
5.2 powołanie Komisji Skrutacyjnej,
5.3 przeprowadzenie tajnego głosowania,
5.4 podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w
Myśliborzu na kadencję 2020-2023.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1 określenia zasad udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegającej na
budowie studni wierconych na terenie gminy Myślibórz,
6.2 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki
przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Myślibórz,
6.3 ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli,
którym powierzono stanowisko kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin,
6.4 wyboru przedstawicieli radnych Rady Miejskiej w Myśliborzu do Zespołu do
spraw Budżetu Obywatelskiego,
6.5 ustalenia diet sołtysom Gminy Myślibórz,
6.6 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1),
6.7 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Myślibórz na lata 2019 – 2034.
7. Zgłoszenie przez radnych interpelacji i zapytań.
8. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
9. Sprawy bieżące.
10. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
Z A P R A S Z A
MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY DO UDZIAŁU W OBRADACH
SESJI

