Choszczno, 12.01.2009r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, Ŝe XXVI sesja Rady Miejskiej w Choszcznie, odbędzie się
22 stycznia 2009r. o godzinie 10.oo w sali narad Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego w
Choszcznie przy ul. Sportowej 1.
Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokółów z XXIV i XXV sesji Rady Miejskiej.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
- druk 315 w sprawie określenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i
zatwierdzenia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Gminy Choszczno,
- druk 316 w sprawie wyraŜenia zgody na uŜywanie nazwy wsi Rzecko w znaku
towarowym Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku,
- druk 317 zmieniający uchwałę nr XXIII/310/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z
dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w obrębie miejscowości
Stawin, Koplin w gminie Choszczno,
- druk 318 w sprawie współdziałania Gminy Choszczno z gminami Barlinek,
Bierzwnik, Boleszkowice, Dębno, Krzęcin, Lubiszyn, Myślibórz, Nowogródek
Pomorski, Warnice,
- druk 320 w sprawie zmian budŜetu na rok 2009,
- druk 321 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009,
- druk 322 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od
posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej
opłaty,
- druk 323 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od
nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz
opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso,
- druk 324 w sprawie uchylenia uchwały nr III/26/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 12 grudnia 2006r w sprawie upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Choszcznie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
Burmistrza Choszczna.,
- druk 319 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Choszcznie
na 2009 rok.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2008.
5. Omówienie załoŜeń do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych na terenie Gminy Choszczno w oparciu o opracowaną koncepcję
programową przebudowy wodociągów.

6. Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady
Miejskiej.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Bogusław Szymański

