Kłodawa, 14 lutego 2017r
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
Nr.BR.0002.35.2017r
Zawiadomienie
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(t.j.Dz.U.z2016r poz.446
zm.poz.1579) oraz § 27 ust.2 Statutu gminy Kłodawa przyjętego Uchwałą Nr 370/02r Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 8 października 2012r (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 15 kwietnia 2013r,poz.2895) zwołuje na dzień:
24 lutego 2017r (piątek) o godz.14.30
XXXV sesję Rady Miejskiej w Kłodawie
w sali Nr 19 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu XXXIV sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej ustalenia opłat za świadczenie usług
w Przedszkolach prowadzonych przez gminę.
7.Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.
8.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie
za 2016r.
9.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2016r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kłodawie.
12.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2016 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Kłodawa na lata 2017-2043.
15.Zapoznanie radnych z protokołem nr 22/2017r z dnia 13 lutego 2017r z kontroli przeprowadzonej przez
Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie nt.”Kontrola realizacji zadań statutowych przez Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie oraz kontrola realizacji przyłączy kanalizacyjnych
w istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz kontrola zadłużeń opłat za wodę i ścieki za 2016r”
16.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17.Interpelacje i wnioski radnych.
18.Wolne wnioski.
19.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

