
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.  

2. Przedstawienie obowiązującego porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Gminy Świerzno.  

4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.  

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  

6. Informacja z działalności Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gostyniu za rok szkolny 

2018/2019.  

7. Informacja z działalności Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stuchowie za rok 

szkolny 2018/2019.  

8. Informacja z działalności Szkoły Podstawowej im. Juliana Grunera w Świerznie za rok szkolny 

2018/2019.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Świerzno w 2019 r.:  

9a. opinie Komisji,  

9b. dyskusja,  

9c. podjęcie uchwały.  

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/9/18 Rady Gminy Świerzno z dnia 19 grudnia 

2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 

2019- 2030:  

10a. opinie Komisji,  

10b. dyskusja,  

10c. podjęcie uchwały.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:  

11a. opinie Komisji,  

11b. dyskusja,  

11c. podjęcie uchwały.  

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 

wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

 i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 

Świerzno:  

12a. opinie Komisji,  

12b. dyskusja,  

12c. podjęcie uchwały.  

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy 

Świerzno na 2019 r.:  

13a. opinie Komisji,  

13b. dyskusja,  

13c. podjęcie uchwały.  

14. Wolne wnioski i zapytania.  

15. Zamknięcie obrad.  
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