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Radni Gminy Legnickie Pole  

 

 

Zawiadamiam, że dnia 29 września 2022r., (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu, przy ul. Benedyktynów 7 w trybie stacjonarnym odbędzie się  XLV 

sesja Rady Gminy Legnickie Pole. 

 

Porządek posiedzenia przewiduje: 

 

1. Otwarcie sesji, 

2. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli mianowanych, 

3. Podjęcie uchwał:  

a) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 (DRUK 

NR 391) 

b) Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033 (DRUK NR 392) 

c) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy 

finansowej powiatowi legnickiemu (DRUK NR 393) 

d) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy 

finansowej powiatowi legnickiemu (DRUK NR 394) 

e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego 

zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowych od 

osób fizycznych (DRUK NR 395) 

f) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL.254.2018 Rady Gminy 

Legnickie Pole z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i 

rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagoga, 

psychologa i logopedy (DRUK NR 396) 

g) Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu skargi Rafała Plezi wraz z odpowiedzią 

na skargę (DRUK NR 397) 

h) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Czarnków w gminie 

Legnickie Pole  (DRUK NR 398) 

 
 

 

 

http://www.legnickiepole.pl/
http://www.bip.legnickiepole.pl/


Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole 

 

 

 

                      

 

                         Gmina 

Legnickie Pole 

 
 

ul. K.I. Dientzenhofera 1 
59-241 Legnickie Pole 

Tel.: 76 858 28 10 
Fax.: 76 858 28 28 
e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl 
 

www.legnickiepole.pl 
BIP: www.bip.legnickiepole.pl 

 
NIP: 691 12 76 075 
REGON: 390647481 

4. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z 

wykonania uchwał Rady Gminy. 

5. Interpelacje i zapytania radnych 

6. Oświadczenia i informacje różne, w tym wystąpienia zaproszonych gości  

i Sołtysów, 

7. Zamknięcie sesji. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy 
zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 
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