Sierpc, 18 października 2016r.
Pan/i
…………………………………………………………
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2016r. poz. 446 ) zwołuję na 26 października 2016r. ( środa) na godz. 9:00 XXVII sesję
Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.
Porządek dzienny posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie dziennego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVI sesji RM.
Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji.
Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Uchwała RM ws nadania imienia Parkowi Sportowo-Rekreacyjnemu w Sierpcu przy ul. Wł.
Hermana (Z.O. Nr 6)
Uchwała ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości przy ul. Królewskiej w
trybie bezprzetargowym na okres trzech lat.
Uchwała ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości przy ul. Targowej w
trybie bezprzetargowym na okres trzech lat.
Uchwała RM ws zm. Uchwały Nr 215/XXXVII/2012 RM z dn. 27.06.2012r. ws przystąpienia do
sporządzenia m.p.z.p. obszaru środkowej i płd.-wschodniej części miasta Sierpca.
Uchwała RM w/s uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Miasta Sierpc z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.”
Uchwała RM w/s zmian w budżecie Miasta 2016 r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz o przebiegu planu finansowego jednostek za I półrocze 2016 roku.
Sprawozdanie z działalności MOPS w Sierpcu za 2015r.

przerwa i ciąg dalszy obrad - o godz. 1100
16. Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Miasto Sierpc
w roku szkolnym 2015/2016.
17. Informacja dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Miasto
Sierpc jest organem prowadzącym, rejestrującym oraz ewidencjonującym, o
wynikach sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych oraz egzaminu
gimnazjalnego.
18. Sprawy rożne.
19. Komunikaty.
20. Zakończenie obrad.
Z poważaniem
/-/ Jerzy Stachurski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Podstawę prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy celem umożliwienia mu udziału w pracach
organów gminy stanowi art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(j.t. Dz.U.z 2016r.,
poz.446).

