
 

 

Kałuszyn, dnia 2012-02-20 
Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

w Kałuszynie 

ORM.0002.XIX.2013 

       

       
   

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

27  lutego  / środa/  2013 roku  o godz. 10,oo w sali konferencyjnej Urzędu 

Miejskiego w Kałuszynie z następującym porządkiem obrad:  

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 
2. Uchwalenie porządku obrad. 
3. Wręczenie stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjum. 
4. Interpelacje. 
5. Informacja  z   działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym  oraz  
     realizacji uchwał  Rady Miejskiej. 
6. Analiza założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  i paliwa 
    gazowe dla gminy Kałuszyn. 
7. Sprawozdanie z pracy  stałych komisji Rady Miejskiej za rok  2012. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 zmian w budżecie gminy na 2013 r.; 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016; 

 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki; 

  likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowych Groszkach; 

 likwidacji Biblioteki Publicznej w Kałuszynie – Filia w Nowych Groszkach; 

  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2013 r; 

  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2013 rok; 

  określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części; 

  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn; 

  sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 

w gruncie i nieruchomości wspólnej; 

 

  zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Gołębiówce; 

  zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zimnowodzie; 

 zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Starych Groszkach; 
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 zmiany uchwały Nr XXXIV/226/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości  

  zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

  uchylenia uchwały Nr V/22/2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przeniesienie własności budynku i odpłatne bezprzetargowe 

zbycie udziału w nieruchomości położonej w Kałuszynie; 

 uchylenia uchwały Nr V/23/2011 r. w sprawie sprzedaży dotychczasowym 

najemcom lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości 

wspólnej; 

  uchylenia/odmowy uchylenia uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody 

na zastosowanie innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty opłaty z 

tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności; 

 uchylenia/ odmowy uchylenia uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody 

na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności. 

 nadania nazwy rondu. 

 wzniesienia pomnika. 

9. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2012  z  poprzednich  obrad Rady Miejskiej. 
10. Zapytania i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

                        

 
         


