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Z A W I A D O M I E N I E 

                    

 

Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2015 roku 

(piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łaskarzew odbędzie się  

V Sesja Rady Gminy Łaskarzew z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy. 

3.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 

elektroenergetyczną 110kV „Kozienice-Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Wola 

Rowska, Stary Pilczyn, Kacprówek, Melanów, Zygmunty, gmina Łaskarzew,  

2/ określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli przez Gminę Łaskarzew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz 

określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, 

3/ ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to przysługuje w 2015 

roku, 

4/ określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Łaskarzew w 2015 roku, 

5/ poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 

6/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Łaskarzew, 

7/ zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku, 

8/ zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 

w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pod nazwą: „Przebudowa, 

rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów, gmina Łaskarzew”,  

9/ zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok, 

10/ zmian w WPF na lata 2015-2021. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. 

5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami. 

6. Interpelacje i wnioski radnych,  w tym udzielenie  odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na  

    poprzedniej sesji rady. 

7. Sprawy różne. 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Upamiętnienie rocznicy pomordowanych mieszkańców wsi Wanaty w 1944 roku – złożenie 

wiązanek na Cmentarzu Parafialnym w Łaskarzewie oraz przy Pomniku w Wanatach. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

 

        

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

/ - / Jerzy Błachnio 


