Sierpc, 1 grudnia 2021 r.

Sz. P.

……………………………………………………
………………………………………………………...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) zwołuję na 8 grudnia 2021 r. (środa) na godz. 11:00 LIV
Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji RM.
4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji oraz
przewodniczących Klubów Radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Uchwała RM ws. zmiany uchwały Nr 71/IX/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia
25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Sierpcu oraz nadania
mu statutu.
9. Uchwała RM ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca
na 2022 rok.
10. Uchwala RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego
ograniczonego.
11. Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
12. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację najmu lokalu użytkowego
w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.
13. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację najmu lokalu użytkowego
w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.
14. Uchwała RM ws. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako
podstawa obliczania podatku leśnego na 2022 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc.
15. Uchwała RM ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa
obliczania podatku rolnego na 2022 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc.
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 2021r.
poz.1372, 1834).

16. Uchwała RM ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
2022 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc.
17. Uchwała RM ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc.
18. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.
19. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2021 –
2031.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
/-/
Zbigniew Długokęcki
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