
Przywidz, 18.03.2019 

Zawiadomienie o sesji i posiedzeniach komisji 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Przywidz działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. Poz. 1000, 1349 i 1432) 

zaprasza na  VI  sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu: 

 

29 marca 2019 r. o godz. 13:00 

 

w Gminnym Ośrodku Kultury (wejście od jeziora). 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja Wójta z działalności i realizacji podjetych uchwał w okresie międzysesyjnym. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Rozpatrzenie i podjecie uchwał w sprawach: 

5.1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w ośrodku wsparcia – 

schronisku dla osób bezdomnych. 

5.2. przyjęcia od Gmin Trąbki Wielkie oraz Kolbudy zadania publicznego polegającego na 

prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla mieszkańców tych gmin w 2019 r.  

5.3. określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych 

przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 

prowadzonych przez Gminę Przywidz oraz warunków i sposobu ich przyznawania.  

5.4. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

maksymalnej kwoty dofinansowania  opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.  

5.5. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Przywidz oraz określenia granic ich obwodów.  

5.6. podpisania porozumienia z Powiatem Gdańskim, dotyczącego wsp ólnej realizacji zadania 

w zakresie kultury pod nazwą Rockblu Przywidz Festiwal 2019 

5.7. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przywidz w 2019  

5.8. sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości. 

5.9. sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości. 



5.10. zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości - wieś Częstocin obręb 

ewidencyjny Częstocin. 

5.11. przyjęcia "Programu opieki nad  bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przywidz w 2019 roku." 

6. Wnioski i oświadczenia radnych. 

7. Zakończenie obrad. 

 

 

Posiedzenia komisji: 

1.  Komisja Społeczna, Oświaty i Sportu 

- 22.03.2019 r. o  godz.14-tej w Urzędzie 

Gminy w Przywidzu 

2. Komisja Gospodarcza – 27.03.2019 r. 

o  godz. 15-tej w Urzędzie Gminy w Przywidzu 


