Sierpc, 20 kwietnia 2022 r.

Sz. P.

……………………………………………………
……………………………………………………
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583) zwołuję na 27 kwietnia 2022 r. (środa) na godz. 11:00
LXI Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego, ul. Piastowska 11a.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIX i LX 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. 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.

9. Uchwała RM ws. przyjęcia aktualizacji 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
2022 - 2023 przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Sierpca nr 330/XLII/2021 z dnia
31 marca 2021 roku.
10. Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
11. Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.

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
(t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583).

12. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat - ul. Braci
Tułodzieckich.
13. Uchwała RM ws. przyznania medalu "Zasłużony dla Miasta Sierpca".
14. Uchwała RM ws. przyznania medalu "Zasłużony dla Miasta Sierpca".
15. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.
16.

Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta Sierpca za 2021 rok.

17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/Dariusz Malanowski

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