
PORZĄDEK OBRAD 

XXXVIII Sesji Rady Gminy Wiązowna  

zwołanej na wtorek 28 marca 2017 r. na godz. 16:15 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wiązownie, ul. Lubelska 59. 

 

1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 

2. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Wiązowna. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmieniająca Uchwałę Nr 168.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 roku  

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok z późn. zm.; 

2) zmian w Uchwale Nr 167.XXXIII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2017 - 2033, z późn. zm.; 

3) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły 

podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, określenia liczby punktów za 

każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia; 

4) określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych prowadzanych przez Gminę Wiązowna, określenia liczby punktów za każde  

z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia; 

5) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 

6) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form 

kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 r.; 

7) nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Zakręt; 

8) nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Góraszka; 

9) zmiany uchwały Nr 62.XXII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości; 

10) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Wiązowna w 2017 roku; 

11) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości; 

12) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości; 

13) wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej do zasobu gminnego; 

14) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiązowna; 

15) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiązowna; 

16) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiązowna; 

17) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiązowna; 

18) wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu; 

19) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Wiązowna; 

20) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na remont zjazdu i parkingu przy drodze 

powiatowej – ul. Kościelna w Wiązownie; 

21) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Góraszka wschodnia – obszar planistyczny 

»A«”; 

22) przystąpienia do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. 

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i zadań w okresie między sesjami. 

5. Zgłaszanie interpelacji Radnych. 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na sesji, w miarę możliwości. 

8. Zamknięcie sesji.        

 

Przewodnicząca Rady 

 

Renata Falińska 

Szanowni Państwo,            

dla uporządkowania przebiegu obrad, osobom spoza rady głos będzie udzielany w miarę możliwości 

w punkcie „wolne wnioski i zapytania”, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia chęci zabrania głosu do czasu 

rozpoczęcia sesji.  


