
P r o p o n o w a n y  porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej. 

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy. 

5. Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta i Gminy 

6. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

7. Przyjęcie interpelacji radnych. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

− sprostowania omyłek w uchwale Nr III/18/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 

2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2006r. /druk nr 29/, 

− sprostowania omyłek w uchwale Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 

2006r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2007r. /druk nr 30/, 

− zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2007r. /druk nr 31/, 

− zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki - Wodnej 

/druk nr 32/, 

− zmiany uchwały w sprawie nabycia udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o.  

w Lesznie /druk nr 33/, 

− zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Miasta Leszna /druk nr 34/, 

− zmiany uchwały Nr XXX/219/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 listopada 2005r.  

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na lata 

2006 – 2008 o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny  

w budżecie na 2005 rok ze zmianami /druk nr 35/, 

− określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności jednostek 

organizacyjnych Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu należności pieniężnych, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych 

należności oraz określenie organów do tego uprawnionych /druk nr 36/, 

− ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne nie określone  

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz 

sposobu kontroli wykonania zleconego zadania /druk nr 37/, 

− zmiany uchwały Nr XV/116/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 marca 2004r. w sprawie 

diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Rydzyny /druk nr 38/, 

− wyboru przedstawicieli do Organizacji Turystycznej Leszno – Region /druk nr 39/, 

− nadania imienia Szkole Podstawowej w Kaczkowie /druk nr 28/, 

− wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /druk nr 27/. 

9. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje. 

10. Zapytania i wolne głosy. 

11. Zakończenie obrad sesji. 

Sesja odbędzie się w dniu 22.02.2007r. o godz. 14-tej w Rydzyńskim Ośrodku Kultury 

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.  


