Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
Nr BR.0002.32.2016r

Kłodawa,12 grudnia 2016r
Z a w i a d o m i en i e

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca1990r o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U.2016r.poz.446 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:
22 grudnia 2016r( czwartek) o godz.9.00
w sali Nr 19 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
XXXII sesję Rady Miejskiej w Kłodawie
z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu XXXI sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu Budynków
i Usług Komunalnych w Kłodawie.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata
2017-2043:
- odczytanie projektu uchwały
- odczytanie opinii stałych komisji Rady
-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
- dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodawa na lata 2017-2043
8.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Kłodawa na 2017r:
- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami
- odczytanie opinii stałych komisji Rady
-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
- dyskusja i głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi w czasie sesji budżetowej
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodawa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016rok.
12. Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 19/2016r z dnia 17 listopada 2016r nt.”Kontrola
wydatków związanych z budowa dróg w Bierzwiennej Krótkiej, Rycerzewie i Rgielewie.
13.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
14.Interpelacje i wnioski radnych.
15.Wolne wnioski.
16.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

