Strzelno, dnia 13 września 2013 r

Rada Miejska
w Strzelnie
.
ROR.0002.38/2013 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
XXXVIII 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 26 września 2013 roku (tj. czwartek) godz. 11.oo w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Strzelnie.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku XXXVIII/2013 sesji Rady Miejskiej w Strzelnie.
3.Powołanie sekretarza obrad i sprawy organizacyjne.
4.Przyjęcie protokołu XXXVII/2013 sesji Rady Miejskiej w Strzelnie.
5.Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych – odpowiedzi.
6.Wnioski i zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
7.Informacja dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
8.Stan przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego.
9.Informacja o realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzelno.
10.Informacja o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
11.Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek niezabudowanych
oznaczonych ewidencyjnym nr 44/15 i 44/17, położonych we Witkowie na rzecz
właściciela sąsiedniej działki o nr 44/13,
2/ wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego domkiem
letniskowym, położonego w Przyjezierzu oznaczonego nr ewidencyjnym 249,
3/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w
gminie Strzelno w miejscowości Stodoły,
4/ powierzenia Burmistrzowi Strzelna uprawnienia do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze
świetlic wiejskich Gminy Strzelno,
5/ zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Strzelnie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie,
6/ 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,
7/ 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,
8/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
gminie Strzelno jak również jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego
uprawnionego,
9/ nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie miasta Strzelno,

10/ wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelno w latach
2013 – 2017,
11/ zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelno,
12/zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu ustalania i obniżania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Strzelno.
12.Informacja dotycząca pracy Burmistrza Strzelna.
13.Informacje i wnioski Radnych do Rady Powiatu Mogileńskiego i mieszkańców gminy.
14.Informacja o pracy stałych komisji Rady.
15.Wolne wnioski i zapytania.
16.Zakończenie.

