Strzyżów, 15 luty 2016 r.

RMS.0002.15.2016.KM

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, że w dniu 25 luty 2016 r. tj. (czwartek) o godzinie 1515
w Galerii Miejskiej w Strzyżowie, ul. Rynek 15 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej
w Strzyżowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
3. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy
i Miasta Strzyżów za 2015 rok.
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Strzyżów za 2015 r.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy
Strzyżów za 2015 r.
6. Informacja o programie i planach działalności Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Strzyżowie na 2016 r.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i jego Zastępców w okresie między sesjami.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Strzyżów na lata 2016 – 2025.
b. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków.
c. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
d. w sprawie zamiaru dokonania zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy
i Miasta Strzyżów im. Juliana Przybosia w Strzyżowie,
e. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonej w Strzyżowie obręb ewid. nr 1 stanowiącej własność Gminy Strzyżów za
cenę niższą od wartości rynkowej,
f. w
sprawie
zawarcia
Porozumienia
pomiędzy
Gminą
Strzyżów,
a Województwem Podkarpackim,
g. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet dla sołtysów i przewodniczących
zarządów osiedli.
h. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Jednostkami Samorządu
Terytorialnego zlokalizowanymi wzdłuż przebiegu linii kolejowej nr 106, oraz
Województwem Podkarpackim.
i. w sprawie zmiany Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzyżowie,
j. 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,
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady
Wioletta Drozd

