
 

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

 

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2016 r. tj. (środa) o godzinie 1515  

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

Rady Miejskiej w Strzyżowie z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.  

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

4. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

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

b. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego do 

realizacji projektu pt. „EUREKA! – Program wsparcia szkół z terenu Gminy Strzyżów” 

nr RPPK.09.02.00-1-0048/16 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

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

Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia 

ogólnego, 

c. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

dzieci  

w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez 

Gminę Strzyżów, 

d. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Tropii, 

e. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów, 

f. w sprawie ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Strzyżów na rok 2017”,  

g. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego przy ul. Sobieskiego w Strzyżowie, 

h. zmieniająca uchwałę Nr XII/89/16 Rady miejskiej w Strzyżowie  z dnia 29 października 

2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie z Powiatem 

Strzyżowskim w celu wspólnego przygotowania i realizację zadania pod nazwą 

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1927R Dobrzechów – Wysoka Strzyżowska – 

Węglówka w km 2+030 – 3+020  

w miejscowości Wysoka Strzyżowska wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych,  

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

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

j. 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. 

5. Zapytania i wolne wnioski.  

6. Zakończenie sesji.  

                                           


