ZAWIA D OM IEN IE
Zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2018 r. tj. (wtorek) o godzinie 15 30
w Domu Kultury ,,Sokół” w Strzyżowie, ul. Mostowa 2 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej
w Strzyżowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2.
3.
4.
5.

Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
Informacja o programie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzyżów.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza i jego Zastępców w okresie między sesjami
Rozpatrzenie projektów uchwał:
a. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klas

b.

c.

d.

e.
f.
g.

h.
i.
j.

pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzyżów,
punktów przyznanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów,
w sprawie określenia kryteriów naboru w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Strzyżów, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia,
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Strzyżów publicznych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania,
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017 – 2023,
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej
w Strzyżowie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Strzyżów nadwyżki środków obrotowych,
w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Strzyżów na
bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji
oraz sposobu jej rozliczania,
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie na 2018 rok,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na
realizację zadania publicznego,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego na realizację
zadania publicznego,
w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na rok 2018,
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżów na lata 2018 -2040.

k.
l.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Strzyżowie
Wioletta Drozd

