Reda, dnia 19.06.2013r.

Radna/y
…………………………………………………………….

ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie informuje, że dnia
26 czerwca
2013 r.(środa) o godz.16.00 w sali reprezentacyjnej
Urzędu Miasta w Redzie odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
3. Ślubowanie nowo wybranego radnego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji(Nr 32 i 33).
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.
7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat /DRUK NR 1/.
8. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na
okres 10 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia tej umowy /DRUK NR 2/.
9.Projekt uchwały w sprawie zamiany uchwały Nr XXXII/363/2013 z
dnia 28 maja 2013 r. w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze
publicznej oraz drogom wewnętrznym, zlokalizowanym na terenie
Miasta Redy/DRUK NR 3/.
10.Projekt
uchwały
w
sprawie
uchwalenia
zmiany
fragmentów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 12
Marca w Redzie- części południowej/DRUK NR 4/.
11.Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego,
fragmentu
miasta Redy dla obszaru położonego w rejonie ulic Spółdzielczej,
Przemysłowej i Polnej /DRUK NR 5/.
12.Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla
obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście
Błota)/DRUK NR 6/.
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13.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania
nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za
osiągnięcia w działalności sportowej /DRUK NR 7/.
14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
/DRUK NR 8/.
15.Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie
Choczewo w wysokości 5000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie
budowy budynku socjalnego./DRUK NR 9/.
16.Projekt
uchwały
w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy
za 2012 rok. /DRUK NR 10/.
17.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Redy
absolutorium za 2012 rok./DRUK NR 11/.
18. Informacja Burmistrza Miasta – interpelacje.
19. Interpelacje radnych.
20. Wolne wnioski radnych i publiczności.
21. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594) pracodawca ma obowiązek
zwolnić radnego od wykonywania pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy
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