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WYDANIE ŚWIĄTECZNE

Grudzień 2006

„Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty”
Jan Kasprowicz

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy
wszystkim Mieszkańcom Spytkowic zdrowia, spokoju, lepszego
jutra i samych pogodnych dni
Aby nadchodzące Święta upłynęły w radości pośród bliskich,
na dzieleniu się opłatkiem, serdecznych życzeniach
oraz wspólnie śpiewanych kolędach.
Niech ten wspaniały czas Narodzenia Pańskiego przyniesie wiele
błogosławieństw Bożych, wyzwoli w nas to, co najlepsze i doda
sił na zbliżający się Nowy 2007 Rok.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Zygmunt

Wójt Gminy
Franciszek Sidełko

INFORMACJE RADY GMINY
W dniu 18 grudnia 2006 r. (poniedziałek) odbyła się III zwyczajna sesja Rady Gminy
Spytkowice. Głównym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie powołania
jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy
Spytkowice i nadania jej Statutu.
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
zwołuję IV zwyczajną sesję Rady Gminy Spytkowice
na dzień 28 grudnia 2006 r. /czwartek/ na godz. 1400
w sali obrad Urzędu Gminy w Spytkowicach.
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2006 r.
Informacja z działalności Wójta Gminy.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice
b) wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
c) zmian w budżecie na 2006 rok.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Zygmunt

INFORMACJA
Osoby, które nie pobrały zasiłku rodzinnego w dniach 18-19 grudnia, proszone
są o odebranie go w dniach 27-28 grudnia w godzinach o 8:00 do 13:00.
W dniu 29 grudnia (tj. piątek) Kasa Urzędu będzie nieczynna. Za utrudnienia
przepraszamy.
Mariusz Jagódka
Adres do korespondencji:
„Redakcja Kuriera Spytkowickiego”
34-745 Spytkowice 26
E-mail: kurierspytkowicki@spytkowice.pl
zapraszamy na witrynę internetową www.spytkowice.pl

