Sierpc, 22 stycznia 2018 r.
Sz. P.

NACZELNICY,DYREKTORZY,PREZESI,
KIEROWNICY JEDNOSTEK MIEJSKICH

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na 31 stycznia 2018 r.
(środa) na godz.10:00 LI 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 L 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 zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Sierpca na 2018 rok.
9. Uchwała RM ws ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek
wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Miasto Sierpc jest organem
rejestrującym.
10. Uchwała RM ws ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto
Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia.
11. Uchwała RM ws ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim 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.
12. 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.
13. Uchwała RM ws przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w
jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto
Sierpc.
14. Uchwała RM ws zmiany uchwały Nr 120/XV/2008 Rady Miejskiej Sierpca z dnia
6 lutego 2008 r. w sprawie przyznawania Nagród Burmistrza Miasta dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów w Sierpcu.
15. Uchwała RM ws zmiany uchwały nr 210/XXII/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
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 2017 r.
poz.1875 z późn. zm).

16. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuacje dzierżawy nieruchomości w trybie
bezprzetargowym na okres trzech lat.
17. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta Sierpca na rok 2018 rok.
18. Uchwała RM ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Sierpca na lata
2018-2028.
19. Uchwała RM ws udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.
20. Sprawy różne.
21. Komunikaty.
22. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
/-/ JERZY STACHURSKI
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Podstawę prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy celem umożliwienia mu udziału w pracach
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