
RMS.0002.25.2017.KM                         Strzyżów, 16 stycznia 2017 r. 
  

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

Zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2017 r. tj. (czwartek) o godzinie 1200  

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

Rady Miejskiej w Strzyżowie z następującym porządkiem obrad: 
 
 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.  

3. Informacja Eksperta dotycząca opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Strzyżów. 

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

5. Informacja z realizacji programu ferii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzyżów.  

6. Rozpatrzenie projektów uchwał wynikających z bieżącej pracy Burmistrza Strzyżowa: 

a. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzyżowie na 2017 rok, 

b. w sprawie planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzyżowie na 2017 rok, 

c. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego na realizację 

zadania publicznego, 

d. w sprawie   udzielenia   pomocy   finansowej    dla   Samorządu   Województwa 

Podkarpackiego, 

e. w sprawie   udzielenia   pomocy   rzeczowej    dla   Samorządu   Województwa 

Podkarpackiego na realizacje zadania publicznego, 

f. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu 

Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie na rok 2017, 

g. 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, 

h. 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, 

i. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Strzyżowie, 

j. w sprawie zgłoszenia osób do objęcia stanowisk w Radzie Nadzorczej spółki 

komunalnej Gminy Strzyżów, 
k. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Strzyżów oraz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzyżów, 

l. w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2017 rok, 

m. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżów na lata  

2017 – 2048. 

7. Zapytania i wolne wnioski.  

8. Zakończenie sesji. 


