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                                                               Szanowni Państwo     

                                                                       

                                                               ...................................................................... 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(j.t. z 2013r.,  poz. 594 z późn. zm.)  zwołuję  na  24 czerwca 2015r.  (środa)  na  godz. 

10.00  - X  sesję  Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim  w 

Sierpcu, ul. Piastowska 11a. 

 

Porządek  dzienny  obrad: 

 

 1. Otwarcie  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 

 3. Przyjęcie protokołu z IX  sesji   z 29.04.2015r. 

 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji. 

 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w I półroczu bieżącego roku. 

 6. Interpelacje i zapytania radnych. 

 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 8. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu miasta za 2014r. 

 9. Uchwała RM ws zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. 

10. Uchwała RM ws  absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu  

      za 2014rok     

                          -  Opinia Komisji Rewizyjnej RM . 

                          -  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

11. Uchwała ws przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień przez Radę Miejską  

      Sierpca. 

12. Uchwała RM ws przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Sierpca” ( 2 wnioski). 

13. Uchwała RM ws powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do 

      sądów powszechnych. 

14. Uchwała RM ws zm. Uchwały ws przystąpienia Gminy Miasto Sierpc do  

      Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”. 

15. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości przy  

      ul. Żeromskiego w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku. 

16. Uchwała RM ws zm. Uchwały nr 53/IX/2015 ws wyrażenia zgody na kontynuację  

      dzierżawy nieruchomości przy ul. Kolejowej. 

17. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości przy  

      ul. Wiosny Ludów na okres dwóch miesięcy.  

18. Uchwała RM ws sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu 

      ustnego nieograniczonego przy ul. Paderewskiego. 

19. Uchwała RM ws zm. Uchwały z 2007r. o utworzeniu jednostki budżetowej pn.  

      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu. 

20. Uchwała RM ws zm. Uchwały z 25.02.2015r. ws udzielenia pomocy rzeczowej dla  

      Województwa Mazowieckiego 

21. Uchwała RM ws uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

      oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok  

      2015”. 

 



 

22. Uchwała RM ws zm. Uchwały ws ustalenia sieci publicznych przedszkoli i  

      oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez  

      Miasto Sierpc. 

23. Uchwała RM ws określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów  

      wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania  

      przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach  

      wychowania przedszkolnego. 

24. Uchwała RM ws   skargi na Dyrektora SP nr 3. 

25. Uchwała RM ws   skargi na Dyrektora MOPS. 

26. Uchwała RM ws udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa  

      Mazowieckiego. 

27. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy części  

      nieruchomości SP3  na okres 10 lat. 

28. Uchwała RM ws określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania  

      ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

      przypadających Gminie Miasto Sierpc lub jej jednostkom podległym oraz  

      warunków dopuszczalności  pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga  

      stanowić będzie pomoc publiczną. 

29. Uchwała RM ws zwolnień od podatku od nieruchomości oraz określenia  

      warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących  

      inwestycje na terenie Miasta Sierpc. 

30. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta 2015r. 

31. Sprawozdanie z działalności MOPSu za 2014r. 

32. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2014r. 

33. Sprawy różne. 

34. Komunikaty. 

35. Zamknięcie obrad. 

 

                                                                 Z poważaniem 

 

                                                                               /-/  BARBARA WIERZBICKA 

                                                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej Sierpca  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


