
Rada Gminy Czarnków  

ul. Rybaki 3 

64-700 Czarnków  
 

 

 

BR.0002.10.2022       Czarnków, 24.08.2022 r. 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) 

 

      zwołuję 

LIX sesję Rady Gminy Czarnków 

 

która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 roku (środa) o godz. 12:00 w sali nr 21 Starostwa 

Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3. 

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Sprawy regulaminowe. 

2. Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami. 

4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty za rok 2021 oraz stan 

przygotowania do nowego roku szkolnego. 

5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 

działki 147 położonej w obrębie wsi Gajewo;  

 w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek 1085/6, 1085/7, 

1085/8, 1085/11 położonych w obrębie wsi Zofiowo, stanowiących własność Gminy Czarnków;  

 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych; 

 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę 

Czarnków; 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/232/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 września 2016 

r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Czarnków zaliczanych do 

sektora finansów publicznych;  

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/242/2020 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2020 

r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w gminnym Żłobku „Leśna Przygoda” 

i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka rodziców/opiekunów prawnych 

uczestniczących w projekcie „Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków” (nr projektu 

RPW.06.04.01-30-0085/19) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach 

Osi Priorytetowej 6 Rynek Pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób 

wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi; 

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2022-2043; 

 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Rady w okresie międzysesyjnym. 

8. Wolne głosy. 

9. Zakończenie. 
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