
                                       Księżpol , dnia 23.11.2017r.  

                                 Mieszkańcy gminy 

                                                                                                       
 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2017r. poz. 1875) zwołuję XXXIX  sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2014 – 

2018. 

 Obrady Rady odbędą się w dniu 30 listopada  2017 roku (czwartek) o godz. 08:30  

w sali narad Urzędu Gminy w Księżpolu. 

 

Proponowany porządek obrad : 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Zapytania i wolne wnioski. 

6. Powołanie Komisji Uchwał. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 

rok. 

8. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 

wykonanie zadania inwestycyjnego – przebudowa – modernizacja dróg powiatowych 

położonych na terenie gminy Księżpol. 

9. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 

wykonanie zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi 2940 L – Księżpol – Jedlinki. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 

Szkół w Księżpolu w ośmioletnią szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Księżpolu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 

Szkół im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym, ze Szkołą Filialną w Starym 

Lipowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zofii Krawieckiej w Majdanie 

Starym, ze Szkołą Filialną  w Starym Lipowcu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym w ośmioletnią szkołę 

podstawową. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rakówce w ośmioletnią szkołę podstawową. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Księżpol z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2018 rok. 

15. Informacja  z realizacji zadań z zakresu  kultury fizycznej i sportu za 2017 rok w 

Gminie Księżpol. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Gminy Księżpol na rzecz Powiatu Biłgorajskiego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w 

miejscowości Korchów. 

18. Sprawy różne. 



19. Odpowiedzi na zapytania. 

20. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

21. Zakończenie obrad.  

 

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r.,poz.1875) zawiadomienie o 

zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu 

Rady, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy. 

 


