
 

 

Kałuszyn, dnia 2015-06-11 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

w Kałuszynie 

ORM.0002.VII..2015 

 

  Zawiadamiam, że  sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie  odbędzie się w dniu  26 

czerwca /piątek/  2015 r. o godz. 11,oo  w  sali konferencyjnej Urzędu  Miejskiego  w 

Kałuszynie z następującym porządkiem obrad. 

1. Otwarcie  obrad i stwierdzenie prawomocności. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Interpelacje. 

4. Informacja  z działalności burmistrza  w okresie międzysesyjnym oraz 

    realizacji uchwal Rady Miejskiej. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu  gminy za rok 2014 

 Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. 

 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi  Kałuszyna absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach:  

 Zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 

 aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kałuszyn 

 Przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Kałuszyn  

 aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących 

na obszarze Miasta i Gminy Kałuszyn 

 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kałuszyn 

 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kałuszyn 

 Powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej  opinii o zgłoszonych 

kandydatach  na ławników 

 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn 

 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 Określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kałuszyn oraz warunków 

i zasad korzystania z tych przystanków  

 Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

 Wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie 

 Zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz 

sposobu jej poboru na terenie Gminy Kałuszyn. 

7. Przyjęcie protokołu nr VI/2015  z poprzednich obrad Rady Miejskiej  w 

     Kałuszynie. 

8.Zapytania i wolne wnioski. 

9.. Zamknięcie obrad. 
         Przewodniczący  

         Rady Miejskiej 

 

              /-/ Janusz Kazimierz Pełka 


