Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szprotawie

Szprotawa, 20-09-2016

BR.0002.11.2016

KOMUNIKAT
Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu
27 września 2016 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie
rozpocznie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Szprotawie

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
Przyjęcie porządku obrad.
Zatwierdzenie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 i 30 sierpnia br.
Wręczenie Medalu za Zasługi dla Gminy Szprotawy dla Liceum Ogólnokształcącego w Szprotawie.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej tj. od 27 sierpnia do 26 września br.
Interpelacje i zapytania.
Informacje na temat:
a) stanu prowadzonych spraw sądowych związanych z realizacją projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej
dla aglomeracji Szprotawa” ;
b) stanu dróg powiatowych na terenie gminy, planów inwestycyjnych i modernizacyjnych na najbliższe lata;
c) realizacji inwestycji w gminie;
d) kampanii żniwnej 2016 roku w Gminie Szprotawa.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;
b) dyskusja.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa w I półroczu 2016 r.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Szprotawa;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Szprotawa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Szprotawa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
e) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
f)
uchylenia uchwały Nr LXI/433/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Szprotawa;
g) zmieniająca uchwałę Nr XLIII/366/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji
z budżetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Szprotawski Zakład Aktywności
Zawodowej i nadania Statutu;
i)
nawiązania współpracy i podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Szprotawa a miastem Umań na Ukrainie;
j)
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2014-2018”.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski.
Oświadczenia.
Informacje.
Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
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