XXV / 2013 Sesja R a d y M i e j s k i e j
w G o r z o w i e Śl.
odbędzie się w dniu 06 marca 2013r. o godzinie 12-tej w sali USC w budynku Urzędu
Miejskiego w Gorzowie Śl., na którą zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Proponowany porządek o b r a d :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłoszenie pisemnych wniosków, interpelacji oraz zapytań przez radnych.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XXIV/2012 z dnia 28.12.2012r.
5. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
b) zmiany budŜetu Gminy na 2013 rok
c) określenia zasad wydzierŜawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów
Śląski na okres dłuŜszy niŜ 3 lata
d) przyjęcia „gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2013r”
e) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej, połoŜonej w Gorzowie Śląskim
f) przyjęcia „programu ochrony środowiska dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2012-2015 z
perspektywą do roku 2019”
g) ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza na korzystanie z
własnego samochodu do celów słuŜbowych
h) określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów prywatnych uŜywanych do celów
słuŜbowych przez Burmistrza Gorzów Śl. w podróŜach słuŜbowych
i) ustalenia górnych stawek opłat w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych na
wysypisku gminnym w m. KrzyŜanowice
j) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gorzów Śląski
k) wyboru metody ustalania opłaty oraz ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
l) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Gorzów Śląski
7. Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Burmistrza oraz Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres 01.01.2012 – 31.12.2012r.
8. Informacja o realizacji wyrównań wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z art.30 karty Nauczyciela
za 2012r.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad .
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