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

 

Zawiadamiam, że w dniu 25 sierpnia 2016 r. tj. (czwartek) o godzinie 1515  

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

w Strzyżowie z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XX sesji.  

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

4. Informacja o stanie przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego - przygotowania 

organizacyjne oraz informacja o stanie i remontach budynków oświatowych. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a. zmieniająca uchwałę Nr XX/170/16 Rady Miejskiej w Strzyżowie w sprawie przystąpienia 

do procedury zmiany granic miasta Strzyżowa, 

b. zmieniająca uchwałę Nr XII/94/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 października 

2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie 

gminy Strzyżów, 

c. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Zarządu Oświaty w Strzyżowie oraz 

zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych 

jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, 

d. zmieniająca uchwałę nr XX/157/04 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 22 lipca 2004 r. w 

sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, 

e. zmieniająca uchwałę Nr XIX/156/16 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 25 maja 2016 r. 

w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Tropii, 

f. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Aktywni w działaniu” nr 

RPPK.08.02.00-18-0016/16 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII 

Integracja Społeczna, Działanie 8.2  Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe 

centra pomocy rodzinie oraz zabezpieczenia wkładu własnego do jego realizacji, 

g. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Strzyżowskie Centrum Integracji 

Społecznej” nr RPPK.08.01.00-18-0026/16 dofinansowanego ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zabezpieczenia wkładu 

własnego do jego realizacji, 



h. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Reorganizacja Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie” nr POWR.02.05.00-00-0055/16 

dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 

priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, 

i. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/125/16 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 

stycznia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji 

o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską, 

j. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/169/16 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 30 czerwca 

2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji o wartości 

przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską. 

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

przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską, 

l. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Strzyżów nieruchomości położonej w 

Strzyżowie obręb ewid. Nr 1, 

m. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Strzyżów prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1, 

n. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/16 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 stycznia 

2016 r. w sprawie   udzielenia   pomocy   finansowej    dla   Samorządu   Województwa 

Podkarpackiego, 

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

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

p. zmieniającej uchwałę Nr XV/120/16 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 stycznia 

2016r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżów na lata 2016 – 

2040. 

6. Zapytania i wolne wnioski.  

Zakończenie sesji. 

 

 

 
 

Przewodnicząca Rady 

    Wioletta Drozd   

 


