INFORMACJA O XVI SESJI RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA
W dniu 26 października 2016 r. o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie
odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej Zagórowa
z następującym porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
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18.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XV sesji.
Zapytania i interpelacje radnych.
Informacja Burmistrza Gminy Zagórów z działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej Zagórowa
za 2015 rok.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach
sprawdzianu i egzaminów.
Podjęcie uchwał w sprawie podatków na 2017 rok:
a) podatku od nieruchomości,
b) podatku od środków transportowych,
c) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy i Miasta Zagórów na okres 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
b) stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok udzielonych z budżetu gminy.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016 – 2032,
b) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Zaopiniowanie cennika na 2017 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20.. – odpady
komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego St. post.
Teofila Klechamera.
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej w Zagórowie,
oznaczonej numerami działek 2107/3 i 2108/3 o powierzchni łącznej 0,6574 ha, stanowiącej
własność Gminy Zagórów.
Wyznaczenie drogi do rekultywacji.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Zapytania i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad XVI sesji.

Komisja Polityki Społecznej i Rolnictwa odbędzie się 21 października 2016 r. o godz. 1000
w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Komisja Budżetu i Finansów odbędzie się 20 października 2016 r. o godz. 1100 w Urzędzie
Miejskim w Zagórowie.
Na posiedzeniach komisji radni zaopiniują materiały i projekty uchwał będące przedmiotem
obrad XVI sesji. Ponadto komisje zapoznają się z informacjami przewidzianymi rocznym
planem pracy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Parus

