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Z A W I A D O M I E N I E 

 
Zawiadamiam, że w dniu  25 czerwca 2015 r. tj. (czwartek) o godzinie 1515  

w Domu Kultury ,,Sokół” odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie  

z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.  

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami. 

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2014 rok. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Strzyżów za 2014 rok. 

6. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2014 rok. 

7. Informacja o stanie mienia Gminy Strzyżów. 

8. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzyżowie  

w sprawie udzielenia absolutorium oraz z opinią  Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Rzeszowie o tym wniosku. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy 

Strzyżów za 2014 rok. 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Strzyżowa. 

11. Rozpatrzenie pozostałych projektów uchwał: 

a. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, opłaty za 

wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku oraz maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Strzyżów oraz warunków 

częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat, 

b. w sprawie powołania zespołu dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na 

ławników, 

c. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiśniowa na realizację zadania 

publicznego, 

d. zmieniającej uchwałę Nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia  

28 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Strzyżów Nr IV/29/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżów, 

e. zmieniającej uchwalę Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia  

29 stycznia 2015 roku, w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2015 rok, 

f. zmieniającej uchwałę Nr IV/29/15 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia  

29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Strzyżów. 

12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Zakończenie sesji. 

          Przewodnicząca Rady 

               Wioletta Drozd 


