Sierpc,17 stycznia 2017r.

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 25 stycznia 2017r. ( środa)

na

godz. 9:00 XXXIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca,

która odbędzie się w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek dzienny obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie dziennego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII 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.
Uchwały RM ( 2 ) ws przyznania tytułu honorowego „Ambasador Gospodarczy
Miasta Sierpca” - 2 wnioski.
9. Uchwała RM ws zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Sierpca na 2017 rok.
10. Uchwała RM ws wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpca opracowanego w
ramach projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpca
z perspektywą do roku 2025” – projekt z dn. 18.01.2017r.
11. Uchwała RM ws przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
12. Uchwała RM ws ustalenia na terenie miasta Sierpca liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyj. piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
13. Uchwała RM ws aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Sierpca.
14. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w
trybie bezprzetargowym na okres trzech lat.
15. Uchwała RM ws uchylenia uchwały nr 228/XXXII/2012 z 23.10.2012r. ws
przystąpienia do zmiany m.p.z.p. obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w
granicach administracyjnych miasta Sierpca.
16. Uchwała RM ws uchylenia uchwały nr 229/XXXII/2012 z 23.10.2012r. ws
przystąpienia do zmiany m.p.z.p. obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w
granicach administracyjnych miasta Sierpca.
17. Sprawy rożne.
18. Komunikaty.
19. 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(Dz.U.z 2016r.
poz.446 z późn. zm).
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