
 

 

Kałuszyn, dnia 2017.10.30                           

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

w Kałuszynie 

ORM.0002.XXXV.2017 
  

 

  

 Zawiadamiam, że   sesja   Rady Miejskiej  w Kałuszynie odbędzie się w dniu 7 

listopada  2017 r. /wtorek /  o godz. 11.oo  w  sali 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. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2018. 

 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia 

poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku 

 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 Uchwała  w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 

przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2018 r. 

6.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 

 Zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

 uchwalenia  strategii rozwiazywania problemów społecznych w Gminie Kałuszyn do 

2015 roku 

 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 

Bolesława Prusa w Kałuszynie w ośmioletnia  Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa 

w Kałuszynie 

 zmiany Statutu Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – 

Przychodni Opieki Zdrowotnej 

 ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej  

 uchylenia  uchwały nr XXI/230/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 

2014 r. w sprawie  sprzedaży dotychczasowemu najemcy  lokalu mieszkalnego wraz z 

udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej 

 uchylenia uchwały nr XV/99/2016 Rady Miejskiej  w Kałuszynie z dnia 29 lutego 2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

 wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze  powiatowej w m. 

Olszewicach 

7. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2017 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

          Przewodniczący 

                                         Rady Miejskiej 

            

         /-/Janusz Kazimierz Pełka                                            


