
Z A W I A D O M I E N I E 
Dnia   23 października 2019 r. 

 

o  g o d z . 9 0 0 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy 

w Milanowie,  ul. Kościelna  11a,  odbędzie się 

IX sesja Rady Gminy  VIII Kadencji 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawy organizacyjne: 

a. stwierdzenie quorum,   

b. przyjęcie porządku obrad 

c. przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji 

3. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

4. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.  

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość i 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego za 

warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze 

specjalnego funduszu nagród. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa 

Polskiego Oddział w Milanowie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały rady Gminy 

Milanów w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Parczew w 

celu objęcia mieszkańców Gminy Milanów opieką i usługami świadczonymi przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad. 

Zaprasza się mieszkańców do udziału w obradach sesji         

 

         Przewodniczący Rady Gminy 

   Jerzy Melnik 


