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Informacja
Informuję, że XIII sesja Rady Gminy Żę|azków YII kadencji, odbędzie się w dniu
26 lutego 2016r. (piątek)o godzinie16:00na duzejsali posiedzeńw UrzędzieGminy w Że|azkovme.
Proponowanyponądek obrad :
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Rady Gminy.
otwarcie obradptzezPrzewodniczącego
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obrad.
oraz stwierdzeniequorumi prawomocności
Sprawdzenieobecności
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Przedstawieniei przyjęcieporządkuobradoraz protokołllzpoprzedniejsesji.

IV

RozpatrzenieprojektuuchwĄ w sprawie zat:wietdzeniai przyjęcia do rea|izacjiGminnegoProgramu WspieraniaRodzinyw GminieŻe|azkówna|ata20l6 - 2018
Rozpatrzenieprojektu uchwĄ w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwterzętamibezdomnyzwierzątna terenieGminy Że|azkóww 2016 roku
mi oruzzapobieganiabezdomności
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Rozpatrzenieprojektu uchwĄ w sprawie prryjęcia Regulaminu utrzymania czystościi porządku
na terenieGminy ŻeLazków
Rozpatrzenie projektu uchwaływ sprawie warunków i trybu finansowania rozvroju sportu przez
Gminę Że|azków
Rozpatrzenieprojektuuchwaływ sprawienriany uchwĄ Nr XII/105120|5z dn.29.|2.2015w
niepublicznych
'p.u*i. trybu.udzielaniai roz|iczantadotacji dla szkół i placówek oświatowych
pobraniai wykorzystaniaudzielonej
oraz Ębu i zakresuprzeprowadzeniakontroli prawidłowości
dotacji
Rozpatrzenieprojektuuchwaływ sprawiezmiartyuchwaĘNr V/43l20l5 Rady Gminy Że|azkówz
kryteriów rękrutacjido przedszkoli i oddział'ówprzedszkoldn. 30.03.2015w sprawieokreślenia
przęz Gminę Że|azkówna drugim etapiepostępoprowadzonych
podstawowych
nych w szkołach
wania rekrutacyjnego,ustalenia|iczbypunktów zakażde zĘch kryteriów oraz dokumentównie.
zbędnychdo ich potwierdzenia
kryteńów rekrutacjido klas pierwszychpuRozpatrzenieprojektuuchwaływ sprawieokreślenia
blicznych szkół podstawowychi gimnazjów prowadzonychprzez Gminę Żelazków, które będą
branepod uwagęna etapiepostępowaniarekrutacyjnegodla kandydatówzatrieszkaĘchpoza obwodem publicznej szkoĘ podstawowejlub publicznegogimnazjum,ustalenia|iczby punktów za
kaŻdeztychkryteriów oraz dokumentówniezbędnychdo ich potwierdzenia
w
Rozpatrzenieprojektrruchwaływ sprawieutworzeniaPublicznegoPrzedszkolaSamorządowego
Dębem
RozpatrzenieprojektuuchwaĘ w sprawieutworzeniaZespofuSzkolno_ Przedszkolnegow Dębem

)(III

RozpatrzenieprojektuuchwĄ w sprawieustaleniaplanu sieci publicznychprzedszkolii oddziałów przedszkolnychw szkołachpodstawowychprowadzonychprzez Gminę Żę|azków

XrV

Rozpatrzenieprojektu uchwaływ sprawie określęniaprzystanków komunikacyjnych,których włajest Gmina Żelazków,udostępnionychdla operatorai przewoźników
ścicielemlub zarządzaj4cym
zĘch obiektów.
i
zasad
korzystania
oraz warunków
Rozpatrzenieprojektu uchwaływ sprawie ustalenia stawki opŁatza korzystanie przez operatorai
przewoźlików z przystanków komunikacyjnych, których właścicielemlub zarządzającymjest
Gmina Że|azków

XV
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;Rozpatrzenieprojektuuchwaływ sprawiemiejscowegoplanu
terenudziałkinr135,obrębFlorenĘna,gmina ŻeLazków

XVII

Rozpatrzenieprojektu uchwaływ sprawie przystąpieniado sporzędzeniazmiany Uchwały Nr
plaXXXIV/251l200t Rady Gminy Że|azkówzdnia3Olistopada}}}Ir. w sprawie,,Miejscowego
przestrzennegodtraterenówpołozonychw gminy Że|azkow,,w częścidotynu Zagospodarowania
160/5,0|6512obrębKokanin,gminaŻe|azków
czącejdztałekttt59l2, |5916,160/8,

XVIII

Russów na
Rozpatrzenieprojektuuchwaływ sprawie zatulierdzeniaPlanu odnowy miejscowości
lata20l6 - 2022
Borków StaPlanu odnowy miejscowości
RozpatrzenieprojektuuchwĄ w sprawiezatvńerdzenia
-2022
ry nalata20I6
Rozpatrzenieprojektu uchwaływ sprawie wyraŻeniazgody na objęcia dodatkowychudziałów
Uliczne i
przęz Gminę Że|azkóww podwyzszonymkapitalezakładowymw Spółce,,oświetlenie
z siedzibąw Kaliszu
Drogowe''spółkaz ograniczonąodpowiedzialnością
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Rozpatrzenieprojektu uchwaływ sprawie wyraŻeniazgody na objęcia dodatkowychudziałów
Uliczne i
przez Gminę Że|azkóww podwyzszonymkapitalezakładowymw Spółce,,oświetlenie
z siedzib4w Kaliszu
Drogowe''spółkaz ograniczonąodpowiedzialnością

XXII

Rozpatrzenieprojektu uchwaływ sprawie wyrazenia zgody na nieodpłatneprzejęcie działki nr
25213obrębRussów zprzeznaczeniemjej na cele zitązane z inwestycjamiinfrastrukturalnymisłużącymiwykonywaniuzadanwłasnychw dziedzinietransportu.
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Gminy ŻeRozpatrzenieprojektuuchwaĘ w sprawie sprzedłŻynajemcystanowiącegowłasność
oznaczofielazków lokalu mieszkalnego,połozonegow budynkunr l0 w miejscowościŻe|azków,
go nr 4.
Gminy Żenajemcy stanowiącegowłasność
RozpatrzenieprojektuuchwaĘ w sprawie sprzedaŻy
oznaczonew budynkunr l0 w miejscowościŻe|azków,
lazków lokalu mieszkalnego'położonego
go nr l.
RozpatrzenieprojektuuchwaĘ w sprawieplanupracyKomisji Rewizyjnejna rok 2016

XXVI

na 2016 rok
Rozpatrzónieprojektuuchwaływ sprawiezmianyuchwaĘ budżetowej

XXVII

w okresiemiędzysesyjnym
SprawozdanieWójta Gminy Że|azkówz działa|ności

XXIV
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Interpelacje,zapytaniai wolne wnioski
ZakonczenieobradXIII sesjiRady Gminy Że|azków.

