Choszczno, 24.02.2009r.
ZAWIADOMIENIE

Nasz znak: Or.IV.0052/27/09
Uprzejmie zawiadamiam, Ŝe XXVII sesja Rady Miejskiej w Choszcznie odbędzie się
5 marca 2009r. o godzinie 10.oo w sali narad Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego
w Choszcznie przy ul. Sportowej 1.
Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokółu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
- druk 326 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Choszczno,
- druk 327 w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów
do Parlamentu Europejskiego,
- druk 328 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/206/2000 Rady Miejskiej w
Choszcznie z dnia 24 sierpnia 2000r. w sprawie obwodów glosowania na obszarze
Gminy Choszczno,
- druk 329 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Gminę Choszczno
porozumienia w celu realizacji powiatowo-gminnego programu „Termomodernizacja
obiektów uŜyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim”,
- druk 330 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli realizacji
przez Burmistrza Choszczna obowiązku sprawdzenia taryf i planów w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2009,
- druk 331 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli realizacji
zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją oraz przebudową
istniejącego dachu wraz z nadbudową poddasza w Przedszkolu nr 1 w Choszcznie
oraz przyczyn i skutków wyłączenia z eksploatacji ww .przedszkola,
- druk 332 w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Korytowo,
- druk 333 w sprawie zmian budŜetu na rok 2009,
- druk 334 w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych
składników wynagrodzenia nauczycieli oraz zasady przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli,
- druk 335 w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania, w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno.
4. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej za rok 2008.
5. Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady
Miejskiej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Szymański

