Margonin, dnia 13 października 2016 r.
RMG.0002.24.2016

XXV sesja Rady Miasta i Gminy Margonin
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXV wyjazdową Sesję Rady Miasta i Gminy Margonin, która
odbędzie się w dniu 21 października 2016 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Mszanie
Dolnej, przy ul. 1 Maja 81, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacje nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta i Gminy Margonin.
4. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miasta i Gminy Margonin.
5. Informacja nt. odbytych posiedzeń Komisji Rady.
6. Informacje nt. działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
A/ zmiany uchwały nr II/5/2014 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 grudnia 2016 r. w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego oraz przewodniczącego,
B/ przejęcia przez Gminę Margonin zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami
komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągach dróg powiatowych w granicach administracyjnych
Gminy Margonin,
C/ zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
D/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2016-2021,
E/ powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o. zadania własnego Gminy
Margonin w zakresie administrowania gminnym zasobem lokalowym,
F/ zbycia w formie bezprzetargowej działki gruntu w Sypniewie (p. Hemmerling),
G/ zbycia w formie przetargu działki gruntu w Margoninie,
H/ zbycia w formie przetargu działki gruntu w Klotyldzinie,
I/ obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin,
J/ obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin,
K/ ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Margonin,
L/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Margonin, w rejonie: Ośrodka Wypoczynkowego - Hotel w Margoninie i ul. Polnej - teren
zabudowy wielorodzinnej,
Ł/ udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Wojciecha w Margoninie
8. Wolne głosy.
9. Zakończenie sesji.

