Rada Miejska
w Strzelnie

Strzelno, dnia 13 listopada 2013 r
.

ROR.0002.40/2013 BR

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z
2013 r. poz. 594 i poz. 645/
zwołuję
XL s e s j ę R a d y M i e j s k i e j w S t r z e l n i e
w dniu 21 listopada 2013 roku (tj.czwartek) godz. 9.oo w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Strzelnie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku XL/2013 sesji Rady Miejskiej w Strzelnie.
3. Powołanie sekretarza obrad i sprawy organizacyjne.
4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych – odpowiedzi.
5. Wnioski i zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmieniająca uchwałę Nr XLIII/309/2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 31 maja 2006
roku w sprawie uchwalenia statutu osiedla nr 2,
2/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości,
3/ metody wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
4/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014,
5/ obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2014,
6/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok,
7/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego teren w gminie Strzelno, działkę nr 226/2 w miejscowości Łąkie,
8/ zmiany uchwały Nr XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2013 rok,
9/ zmiany Uchwały Nr XXVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2013-2027,
10/ uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelno z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na terenie Gminy Strzelno na rok 2014.
7. Informacja o realizacji gminnych programów dla gminy Strzelno za 2013r.: profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
8. Informacja dotycząca pracy Burmistrza Strzelna.
9. Informacje i wnioski Radnych do Rady Powiatu Mogileńskiego i mieszkańców gminy.
10. Informacja o pracy stałych komisji Rady.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Piotr Pieszak

