
Domanice, dnia 22.03.2017r.  

Pan/i   

 Zapraszam na obrady XXV Sesji Rady Gminy Domanice, które odbędą się 

w dniu 29 marca 2017 roku o godzinie 1200 w sali widowiskowej Urzędu Gminy   

w Domanicach.  
Proponowana tematyka:  

 1. Otwarcie posiedzenia. 

 2. Propozycje do zmian w proponowanym porządku obrad. 

 3. Uchwalenie porządku obrad. 

 4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.  

 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami.  

 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Domanice w 2016 roku. 

      -informacja Komendanta Komisariatu Policji w Skórcu 

 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Domanice z realizacji programu współpracy Gminy Domanice        

z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok. 

 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok. 

 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za rok 2016 

– informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach.  

10. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny Gminy Domanice na lata 2016-2018 

za rok 2016– informacja Kierownika GOPS w Domanicach 

11. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na temat kontroli kompleksowej gospodarki   

finansowej Gminy Domanice za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. przeprowadzonej przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową w Siedlcach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie: 
 zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2017-2023; 

 zmian w budżecie Gminy Domanice na rok 2017; 

 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu z budżetu Gminy Domanice; 

 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Domanice; 

 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą 

– Prawo Oświatowe, na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. 

 ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli                       

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym     

jest Gmina Domanice; 

 określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Domanice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych       

poza obwodem szkoły; 

 ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, 

wychowaniem i opieką w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domanice; 

 określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2017r.; 

 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt                

na terenie Gminy Domanice w 2017 roku; 

 zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    

oraz ustalenia wysokości tej opłaty; 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie obrad.                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy 

   /-/ Halina Kolo  


