
RADA GMINY                                                                        
    w  Baćkowicach
 woj. świętokrzyskie
        

I N F O R M A C J A

Informuje się,  że  sesja Rady Gminy w Baćkowicach  odbędzie  się   w dniu  31 stycznia 
2023r. o godz. 11.00 w świetlicy budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i ustalenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2029.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie:  uchwalenia  „Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gmin 

członkowskich  Ekologicznego  Związku  Gmin  Dorzecza  Koprzywianki  na  lata  2022-2026  z 
perspektywą do roku 2029” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

8. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz  ustalenia  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  w  2023r.  pobieranych  przez  placówki 
doskonalenia  nauczycieli,  szkoły  wyższe  oraz  inne  podmioty,  których  zadania  statutowe 
obejmują  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach 
prowadzonych przez Gminę Baćkowice.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/168/13 Rady Gminy Baćkowice z dnia 27 luty 
2013  r.  w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych  oraz  warunków  korzystania  z 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baćkowice.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności  za  pobyt  w  mieszkaniach  chronionych  i  ośrodkach  wsparcia,  niebędących 
jednostkami  organizacyjnymi  Gminy  Baćkowice,  a  realizującymi  zadania  własne  gminy  w 
zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie 
stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Baćkowice.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywienia w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do 
świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i 
żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019-2023.

13. Podjęcie  uchwały  w sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu Przeciwdziałania  Przemocy  w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2027.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i  
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 9 miejscowego plany zagospodarowania 
przestrzennego gminy Baćkowice.

16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy 
           Krzysztof Grzyb


