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

 

 
Zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2016 r. tj. (czwartek) o godzinie 1100  

w Galerii Miejskiej w Strzyżowie, ul. Rynek 15 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej 

w Strzyżowie z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.  

3. Przedstawienie programu i planów pracy jednostek kultury (DK SOKÓŁ, Biblioteka oraz 

Muzeum) na rok 2016. 

4. Podsumowanie działalności Fundacji „Dobre Życie” w Gminie Strzyżów w roku 2015 – 

Prezes Fundacji Pani Aleksandra Chodasz. 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i jego Zastępców w okresie między sesjami. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2016 r, 

b. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej  

w Strzyżowie na 2016 rok, 

c. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 

Podkarpackiego, 

d. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa 

Podkarpackiego na realizacje zadań publicznych, 

e. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy 

Strzyżów dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania 

przedszkolnego oraz niepublicznych szkół, 

f. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy 

Strzyżów dla publicznych przedszkoli, innych publicznych form wychowania 

przedszkolnego oraz publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina 

Strzyżów, 

g. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu 

Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie na rok 2016, 

h. w sprawie opłaty targowej, 

i. w sprawie wspólnej z Gminą Wojaszówka realizacji zadania pn ,, Przebudowa drogi 

gminnej nr 1 12346 R Wysoka Strzyżowska- Rzepnik, 

j. w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2016 rok, 

k. w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżów na lata 2016 

– 2040, 

l. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Strzyżów w spółce Ośrodek 

Maszynowy w Strzyżowie Sp. z o.o. w likwidacji, 



m. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu 

Strzyżowskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzyżów, 

n.  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów do publicznych szkół 

podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Strzyżów, zamieszkałych poza obwodem szkoły, 

o. zmieniająca uchwałę Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów, 

p. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji o wartości 

przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską. 

7. Zapytania i wolne wnioski.  

8. Zakończenie sesji. 

 

 

 
      Przewodnicząca Rady 

 

          Wioletta Drozd 

 
 


