
Kałuszyn, dnia 2014.06.13 
Przewodnicząca 

Rady Miejskiej 

w Kałuszynie 

ORM.0002.XXXI/.2014   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

 Zawiadamiam, że sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie odbędzie się w dniu 27 czerwca  

2014 roku  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 uchwał Rady Miejskiej. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013 

    - podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdani 

      finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. 

    - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kałuszyna  

      absolutorium z tytyłu wykonania budżetu gminy za 2013 r. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016 

 Zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

 Ustalenia opłat za świadczenia  Przedszkola Publicznego w Kałuszynie prowadzonego 

przez Gminę Kałuszyn 

 Zawarcia porozumienia partnerskiego z Województwem Mazowieckim  na realizację 

projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 

rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" 

 Uchwalenia Statutu Gminy Kałuszyn 

 Uchwalenia Regulaminu targowisk miejskich 

 Określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy 

Kałuszyn 

 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. 

 Wystąpienia  ze stowarzyszenia  "Kapitał-Praca-Rozwój". 

 Przystąpienia  do stowarzyszenia  "Lokalna Grupa Działania Ziemi  Mińskiej". 

 Przystąpienia  do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kałuszyn / Przytoka, Marianka, 

Olszewice, Nowe Groszki, Ryczołek, Kałuszyn 

 Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium . uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania Miasta i Gminy Kałuszyn / Milew/ 

 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla  

działki  o nr ewidencyjnym  691, położonej w miejscowości Nowe Groszki 

 Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A 

 Przystąpienia do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B. 

7. Przyjęcie protokołu nr XXIX/2014 i nr XXX/2014 z obrad Rady Miejskiej w  Kałuszynie. 

8. Zapytania i wolne wnioski.□ 

9. Zamkniecie obrad.                    Przewodnicząca  

              Rady Miejskiej 

 

         Ewa Wanda Standziak 


