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

 
 

Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2016 r. tj. (czwartek) o godzinie 1515  

w Domu Kultury ,,Sokół” w Strzyżowie ul. Mostowa 2 odbędzie się XX sesja Rady 

Miejskiej w Strzyżowie z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.  

3. Osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze i sportowe dzieci i młodzieży w Gminie Strzyżów, 

wręczenie nagród. 

4. Informacja o programie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzyżów. 

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

6. Informacja o działalności spółek z o.o. będących własnością Gminy Strzyżów. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2015 rok. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Strzyżów za 2015 rok. 

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

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2015 rok. 

10. Informacja o stanie mienia Gminy Strzyżów. 

11. 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. 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Strzyżów za 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Strzyżów za 

2015 rok. 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Strzyżowa. 

14. Rozpatrzenie pozostałych projektów uchwał: 

a. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Strzyżowa, 

b. w sprawie upoważnienia Burmistrza Strzyżowa do złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pod Żarnowską Górą  

w Strzyżowie”, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności 

przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych, 

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

przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską. 

d. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Strzyżowa, 

e. zmieniającej uchwałę Nr XV/119/2016 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 stycznia 

2016r. w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2016 r., 



f. 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. 

15. Zapytania i wolne wnioski.  

16. Zakończenie sesji. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

    Wioletta Drozd   

 


