
RADA MIEJSKA 
W JANIKOWIE    Janikowo, 25 stycznia 2018r. 
OR.BR.0002.30.2018/z Pan/i 

        .................................................................. 
 
 

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 
ze zm.)   

Zwołuję 
XXX Sesję Rady Miejskiej w Janikowie. 

2 lutego 2018 roku o godz. 15 30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Przemysłowa 6 
 

PORZĄDEK 
XXX sesji Rady Miejskiej w Janikowie 

z dnia 2 lutego 2018 roku. 
 

1. Otwarcie i przywitanie przybyłych na sesję. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.  
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z prac w okresie pomiędzy sesjami (z realizacji uchwał, 

informacja o stanie środków finansowych gminy)  
6. Składanie interpelacji.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych  

przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji 
prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania 

 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo. 

  
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Janikowie.   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na 2018r.   
 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej. 
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości. /Dębowo/ 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości./Janikowo/ 

 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnych zasobów 

nieruchomości.  /Broniewice/ 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnych zasobów 

nieruchomości Gminy Janikowo. /Janikowo/ 
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnych zasobów nieruchomości   

i wystąpienie z wnioskiem o przekazanie na własność Gminy Janikowo nieruchomości 
niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Górach. 

 
18. Odpowiedzi na interpelacje. 
19. Wnioski i zapytania. 
20. Zakończenie sesji. 
  

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Janikowie odbędą się w dniu                                                                                 
29 stycznia 2018r.  o godzinie 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.  
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest 
zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 
 
Załączniki: 
Projekty uchwał 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
            w Janikowie 
 
                 /-/Grzegorz Czerwiński 


