Szydłowiec, dnia 16 maja 2011r.

Zapraszam na V sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VI kadencji, która
odbędzie się w dniu 25 maja 2011r. /środa/ godz. 10 00 w sali Szydłowieckiego
Centrum Kultury-Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego.
Przedstawiam ustalony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr IV/11 z dnia 31 marca 2011r.
4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.
5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1
ustawy o finansach publicznych.
6. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) stwierdzenia ważności wyboru sołtysów i rad sołeckich,
b) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec”,
c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2011,
d) zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury „Szydłowieckiego Centrum Kultury
– Zamek” oraz zmiany jej statutu,
e) likwidacji Jednostki Budżetowej Gminy Szydłowiec Miejskiego Wysypiska Śmieci,
f) zmiany nazwy i statutu Zakładu Budżetowego Gminy Administracji Budynków
Komunalnych w Szydłowcu,
g) ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez Gminę Szydłowiec,
h) zmiany uchwały Nr 264/XL/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 kwietnia
2006r. określającej zasady wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Szydłowcu
określonych w uchwale Nr 119/XVIII/04 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia
30 kwietnia 2004r.w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet
zryczałtowanych dla przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i radnych Rady
Miejskiej w Szydłowcu,
i) ustalenia wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla sołtysów,
j) inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
k) zamiany gruntów między Gminą Szydłowiec a „Ciepłownia Miejską” spółka z o.o.
w Szydłowcu, położonych w Szydłowcu przy ul. Staszica.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za 2010 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do
Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.
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