Narew, dnia 15 lutego 2018r.
Or. 0002.34.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018r. poz. 130) zwołuję XXXIV Sesję VII kadencji Rady Gminy Narew w dniu
26 lutego 2018 roku

o godz. 9.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy

ul. Mickiewicza 101 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Narew.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Informacja o staraniach
poczynionych przez Gminę w celu pozyskania funduszy pomocowych.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
6. Wnioski z posiedzeń Komisji.
7. Podjęcie uchwał:

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Narew na rok 2018;

- w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Narew na lata 2018 – 2022”;
- w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Narew dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce;
- w sprawie podziału Gminy Narew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu;

- w sprawie podziału Gminy Narew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych;

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
8. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski, informacje.
10. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Narew.
W załączeniu przekazuję:
– projekty uchwał;
– sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za
2017 r.
– pismo od mieszkańców sołectwa Doratynka;
– pismo od mieszkańców ulicy Gnilica.
– pismo w sprawie opłaty za wywóz nieczystości z cmentarzy.

Przewodnicząca Rady
Aneta Leonowicz
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy cytowanej na wstępie pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w
celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

