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ZAWIADOMIENIE 
 

              Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2018 roku  poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na VI sesję Rady Gminy Łaskarzew  
w dniu 29 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łaskarzew z 
następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w 

Starym Pilczynie, adres Stary Pilczyn 36, 08-450 Łaskarzew oraz nadanie jej sztandaru. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Łaskarzew oraz określenia granic obwodów, publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 
2019 roku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 
6-letnie i dzieci młodsze. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łaskarzew. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenie kandydatury do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2019 rok. 
12. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok. 
13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie za 2018 rok. 
14. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016-2025 za rok 2018.  
15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
16. Sprawy różne. 
17. Zamknięcie sesji. 
 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
-/ Jerzy Błachnio 


