Szydłowiec, dnia 20 lutego 2015 r.
Zapraszam na VI sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VII kadencji, która
odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r. /piątek/ o godz. 1300 w sali
Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu -Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego.
Przedstawiam ustalony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr V/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
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) zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Szydłowiec;
b) wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części niezabudowanych działek
nr 2333/7 i 2333/8 położonych w Szydłowcu przy ul. Piaskowej dotychczasowemu
dzierżawcy;
c) zmiany uchwały Nr 195/XXXI/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 września 2013 r.
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szydłowiec;
d) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli psychologów,
logopedów, pedagogów szkolnych i nauczycieli wspomagających, określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Szydłowiec oraz określenia przypadków, w jakich nauczycielowi
zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin;
e) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec,
zatwierdzonych postanowieniem Burmistrza Szydłowca znak: GK.7030.1.2014.AG
z dnia 26 lutego 2014 roku;
f) ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka;
g) zmiany treści § 13 załącznika do uchwały Nr 11/IV/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia programu opieki na zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec
w 2015 r.;
h) zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu dotyczącej
rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za 2014 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej za 2014 rok.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do
Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwienia.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Koniarczyk

