Sierpc, 21 lutego 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 28 lutego 2018 r.
(środa) na godz.10:00 LII 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 LI 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 skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierpcu.
9. 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.
10. Uchwała RM ws przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miasto Sierpc.
11. Uchwała RM ws ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
12. Uchwała RM ws uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu na lata
2018-2020.
13. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta Sierpca na rok 2018 rok.
14. Uchwała RM ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Sierpca na lata
2018-2028.
15. Sprawy różne.
16. Komunikaty.
17. 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 2017 r.
poz.1875 z późn. zm).

