Strzyżów, 18 kwietnia 2016 r.

RMS.0002.17.2016.KM

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. tj. (czwartek) o godzinie 1515
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Strzyżowie, ul. Modrzewiowa 1 odbędzie się
XVIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
3. Wręczenie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej.
4. Zapoznanie z problemami ludzi starszych i niepełnosprawnych. Analiza form opieki oraz
możliwości Gminy w tym zakresie na przykładzie planu pracy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Strzyżowie oraz Dziennego Domu Senior Wigor w Zawadce.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i jego Zastępców w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Strzyżów oraz warunków i trybu jej składania za
pomocą środków komunikacji elektronicznej,
b. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Strzyżów,
c. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
d. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
e. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Strzyżów,
f. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi,
g. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
h. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji o wartości
przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską,
i. zmieniającej uchwałę Nr XV/119/2016 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 stycznia 2016
r.
w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2016 r.,

j. zmieniającej uchwałę Nr XV/120/16 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżów na lata 2016 –
2040.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.
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