PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MAŁDYTY
14-330 Małdyty, ul. Kopernika 10, tel. 604 297 606
Małdyty, 13.03.2019 r.
Sz. P. ………………….………
Zwołuję V Sesję Rady Gminy Małdyty, która odbędzie się dnia 20 marca 2019 r.
(środa) o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Małdytach.
Ustalony porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja o porządku obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
5. Informacje o:
a) stanie ochrony przeciwpożarowej i ochotniczego pożarnictwa za 2018 rok,
b) stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Małdyty w okresie styczeń –
grudzień 2018,
c) informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2018 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie
Małdyty w 2018 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach za rok 2018.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPGOZ w Małdytach za 2018 rok.
- podjęcie uchwały
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Małdyty z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Małdyty oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy
Małdyty oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych,
4) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Małdyty w 2019 roku,

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr
196/5, 196/6, 196/8, 196/11, 196/14 położonych w obrębie Dziśnity, miejscowości
Szymonówko, gmina Małdyty,
6) w sprawie rozpatrzenia skargi na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach,
7) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci
6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Małdyty,
8) w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody,
9) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021,
10) dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr II/8/18 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2019–2031,
11) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2019 rok.

11. Interpelacje i zapytania.
12. Zakończenie V Sesji Rady Gminy Małdyty.

Przewodniczący Rady Gminy Małdyty
Mirosław Cymer

Informacja:
„Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu
brania udziału w pracach organów gminy” – podstawa prawna – art. 25 ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994).

