Rada Miejska
w Strzelnie

Strzelno, dnia 18 grudnia 2013 r.

ROR.0002.42/2013 BR

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm .)
zwołuję
XLII 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 30 grudnia 2013 roku /tj.poniedziałek / o godz. 10.oo w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w
Strzelnie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku XLII/2013 sesji Rady Miejskiej w Strzelnie.
3. Powołanie sekretarza obrad i sprawy organizacyjne.
4. Przyjęcie protokołu XXXIX/2013 i XLI/2013 sesji Rady Miejskiej w Strzelnie.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ uchwalenia Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok,
2/ planu pracy komisji rolnej, ochrony środowiska, mienia komunalnego i mieszkalnictwa na
rok 2014,
3/ planu pracy komisji zdrowia, opieki społecznej, oświaty, kultury oraz kultury fizycznej i
sportu na 2014 rok,
4/ planu pracy komisji finansów i budżetu na rok 2014,
5/ planu pracy komisji rozwoju gospodarczego, ładu, porządku publicznego i spraw bezrobocia na
rok 2014,
6/ planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2014,
7/ planu pracy Rady Miejskiej w Strzelnie na rok 2014,
8/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym działki
oznaczonej ewidencyjnym nr 56/1, o pow.0,07 ha, położonej w miejscowości Ciechrz,
9/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części działki
oznaczonej ewidencyjnym nr 533, o pow.0,0072 ha, położonej w Strzelnie,
10/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym działki
oznaczonej ewidencyjnym nr 189/2,o pow. 1,42 ha, położonej w miejscowości Bronisław,
11/ powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Strzelnie do Kapituły Tytułu Strzelnianin Roku,
12/ 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,
13/ 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 20132027,
14/ wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Strzelno do realizacji projektu w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki,
15/ ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
6. Budżet na 2014 rok :
- przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały
budżetowej,
- przedstawienie opinii Komisji stałych Rady,
- stanowisko Burmistrza dotyczące wniosków komisji Rady,
1/ dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzelno na 2014
rok,
2/ dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzelno na lata 2014-2027.
7. Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych – odpowiedzi.
8. Wnioski Radnych Powiatu Mogileńskiego, sołtysów i mieszkańców gminy.
9. Informacja dotycząca pracy Burmistrza Strzelna.
10. Podsumowanie rocznej pracy komisji.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ mgr Piotr Pieszak

