INFORMACJA
RM.0002.4.2014
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami)
zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, która obędzie się 28
kwietnia 2014 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Stroniu Śląskim, przy ul. Kościuszki 55.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.

Ustalenie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

4.

Uroczyste wręczenie nagrody Burmistrza Stronia Śląskiego za
osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej
na obszarze Gminy Stronie Śląskie.

5.

Ocena stanu bezrobocia na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz działania
podjęte w celu zmniejszenia bezrobocia.
Temat przygotowuje Komisja Rozwoju Gospodarczego.

6.

Ocena realizacji programu współpracy Gminy
organizacjami pozarządowymi za 2013 rok.
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Temat przygotowuje Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia.

7.

Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Miasta i Gminy
Stronie Śląskie.
Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego

8.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Stronie Śląskie – projekt nr 1.

9.

Podjęcie
uchwały
w
sprawie
zmiany
miejscowego
zagospodarowania przestrzennego wsi Sienna – projekt nr 2.

planu

10.

Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie na własność
przez Gminę Stronie Śląskie od osób fizycznych nieruchomości
niezabudowanej, połoŜonej w Stroniu Śląskim przy ul. Zielonej – projekt
nr 3.

11.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy
napojów alkoholowych zawierających powyŜej 4,5% zawartości alkoholu

(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem
sprzedaŜy jak i w miejscu sprzedaŜy oraz w sprawie ustalenia zasad
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaŜy i podawania napojów
alkoholowych – projekt nr 4.
12.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stronie Śląskie na
2014 rok – projekt nr 5.

13.

Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieŜącej działalności w
okresie między sesjami.

14.

Interpelacje radnych.

15.

Zapytania i wolne wnioski.

16.

Sprawy bieŜące Rady Miejskiej.

17.

Zakończenie XLIII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Ryszard Suliński
/-/podpis nieczytelny

