INFORMACJA O XX SESJI RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA
W dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 1300 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w
Zagórowie odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej Zagórowa
z następującym porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
Zapytania i interpelacje radnych.
Informacja Burmistrza Gminy Zagórów z działalności w okresie międzysesyjnym.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2016 rok i podjęcie decyzji w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów:
a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2016 rok,
b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017 – 2032,
b) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom
bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Zagórów.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na
wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Zapytania i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad XX sesji.

Komisja Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 1300 w Urzędzie
Miejskim w Zagórowie.
Komisja Polityki Społecznej i Rolnictwa odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 o godz. 1300
w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
Na posiedzeniach komisji radni zaopiniują materiały i projekty uchwał będące przedmiotem
obrad XX sesji. Ponadto komisje zapoznają się z informacjami przewidzianymi rocznym
planem pracy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Parus

