Sierpc, 9.12.2016r.
Pan/i
………………………………………….
…………………………………………..
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) zwołuję na 21 grudnia 2016r. ( środa) na
godz. 9:00 XXXI Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.
Porządek dzienny posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie dziennego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXX 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 uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Sierpc z
perspektywą do 2025 roku”.
9. Uchwała RM ws zmiany Uchwały Nr 200/XXI/2016 z 19.04.2016r. ws regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla zamieszkujących w
Sierpcu uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
10. Uchwała RM ws zm. Uchwały Nr 63/X/2015 z 24.06.2015r. ws przyjęcia Regulaminu
przyznawania wyróżnień przez Radę Miejską w Sierpcu na rzecz osób zasłużonych
dla Miasta Sierpca.
11. Uchwała RM ws ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości jej wykorzystania dla niepublicznych oraz publicznych
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina Miasto Sierpc osoby prawne i
osoby fizyczne.
12. Uchwała RM ws aktualności Studium uwarunkowań zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta Sierpca.
13. Uchwała RM ws sprzedaży nieruchomości przy ul. Wspólnej w drodze
bezprzetargowej.
14. Uchwała RM w/s zmian w budżecie miasta na 2016 r.
15. Uchwała RM w/s zatwierdzenia budżetu Miasta Sierpca na 2017 r.
16. Uchwała RM w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Sierpca na lata
2017-2021.
17. Sprawy rożne.
18. Komunikaty.
19. Zakończenie obrad.
Z poważaniem

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(Dz.U.z 2016r.
poz.446 z późn. zm).

