Sierpc,21 marca 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

29 marca 2017r. ( środa) na

godz. 10:00 XXXV 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 XXXIV 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 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków z terenu miasta Sierpca.
9. Uchwała RM ws aneksu do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „EMPEGEK” w
Sierpcu w 2017r.
10. Uchwała RM ws przekazania skargi według właściwości.
11. Uchwała RM ws zmiany Uchwały Nr 275/XXXVIII/2013 z dnia 27.02.2013r. ws
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca.
12. Uchwała RM ws zmiany Uchwały Nr 276/XXXVIII/2013 z dnia 27.02.2013r. ws
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych
miasta Sierpca.
13. Uchwała ws sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego przy ul. Żeromskiego.
14. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości przy ul.
Traugutta w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.
15. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości przy ul.
Wróblewskiego w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.
16. Uchwała RM ws nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
17. Uchwała RM ws ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na II etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto
Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia.
18. Uchwała RM ws ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na II etapie
postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby
punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia.

19. Uchwała RM ws ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie
postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem
publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
20. Uchwała RM ws dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
21. Uchwała RM ws uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2017”.
22. Uchwała RM ws przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Sierpca”.
23. Uchwała RM ws przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program
profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci urodzonych w 2015r. w Sierpcu
w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom na terenie Miasta Sierpca”.
24. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta na 2017r.
25. Uchwała RM ws zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
26. Uchwała RM ws zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
27. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii m. Sierpc za 2016 rok.
28. Sprawy rożne.
29. Komunikaty.
30. 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.)

