ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)
zwołuję
w
dniu
30
maja
2018r
o
godz.
w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

14:00

LVI

sesję

Rady

Miejskiej

1. Otwarcie sesji oraz powitanie gości.
2. Stwierdzenie quorum.
3, Ewentualne zmiany porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) wieloletniej prognozy finansowej;
2) zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2018 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej
w Ścinawie Nr XLVII/296/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku;
3) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (Wielowieś);
4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia przez Gminę Ścinawa do realizacji zadania drogowego oraz
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego;
5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości;
6) zmiany Uchwały nr XXXVII/236/17 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 marca 2017 o udzieleniu
pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego;
7) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (Ręszów);
8) zmiany Uchwały Nr LXXXIII/271/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 grudnia 2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania;
9) przyznania Nagrody Miasta i Gminy Ścinawa;
10) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających
na kadencję 2016 - 2019;;
5. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Ścinawie:
1) Nr LV z dnia 24 kwietnia 2018 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zapytania sołtysów.
9. Sprawozdanie Burmistrza Ścinawy z prac w okresie międzysesyjnym za okres:
1) od 13 kwietnia 2018 r. do 9 maja 2018 r.
10.Sprawozdanie Burmistrza Ścinawy z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym za okres:
1) od 13 kwietnia 2018 r. do 9 maja 2018 r.
11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
Obrady Rady odbędą się w sali konferencyjnej w UMiG w Ścinawie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Szopa

