
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2016.446    j. t., z późn.zm.) zawiadamiam, że zwołuję XIX sesję Rady Gminy Nowy 

Duninów w kadencji         2014-2018, na dzień 21 kwietnia 2017r. (piątek) godz. 1000, w sali obrad 

urzędu gminy w Nowym Duninowie. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad; 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami; 

3. Informacja  Wójta Gminy o działalności między sesjami; 

4. Informacja Przewodniczących Komisji o posiedzeniach pomiędzy sesjami; 

5. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych; 

6. Informacja o działalności NZOZ „Rodzina” w Nowym Duninowie w roku 2016, oraz 

informacja na temat programów zdrowotnych realizowanych przez NZOZ „ Rodzina” w 2016 roku; 

7. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Nowy Duninów za rok 

2016; 

8. Informacja z działalności jednostek OSP z terenu gminy Nowy Duninów za 2016 rok; 

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie 

za rok 2016; 

10. Raport z wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy 

Duninów na lata 2016-2022; 

11. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018” w 

roku 2016; 

12. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu turystycznego 2017; 

13. Sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów w roku 

2016; 

14. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest dla Gminy Nowy Duninów za rok 2016; 

15. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 projekt uchwały nr 1 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-

2023; 

 projekt uchwały nr 2 - w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 

2017 rok; 

 projekt uchwały nr 3 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego  prowadzonych na 

terenie Gminy Nowy Duninów przez inne niż Gmina Nowy Duninów osoby prawne i osoby 

fizyczne,           a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 

udzielonej dotacji; 

 

 

 



 projekt uchwały nr 4 - w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy 

Duninów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej 

prowadzonej przez Gminę Nowy Duninów oraz liczby punktów za poszczególne kryteria, a 

także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;  

 projekt uchwały nr 5 - w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów, a także liczby punktów za poszczególne kryteria przy rekrutacji do oddziałów 

przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Nowy Duninów; 

 projekt uchwały nr 6 - w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Duninów w 

roku 2017”; 

 projekt uchwały nr 7 - w sprawie nabycia gruntów w miejscowości Nowy Duninów                            

z przeznaczeniem pod drogi; 

 projekt uchwały nr 8 - w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, 

zabudowanej nieruchomości budynkiem mieszkalnym jednolokalowym przy ul. Gajowej nr 

4, położonym na działce nr 301/4 w obrębie Soczewka gmina Nowy Duninów; 

 projekt uchwały nr 9 - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Soczewka gm. Nowy 

Duninów; 

 projekt uchwały nr 10 - w sprawie zasad otrzymywania diet i jej wysokości przysługującej 

radnym; 

 projekt uchwały nr 11 - w sprawie zasad otrzymywania diet i jej wysokości przysługującej 

sołtysom; 

16. Sprawy różne; 

17. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania; 

18. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy; 

19. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Gminy Nowy Duninów 

 

/-/ Andrzej Pietrzak 

Przewodniczący Rady Gminy 


