Margonin, dnia 11 maja 2017 r.
RMG.0002.31.2017

XXXIII sesja Rady Miasta i Gminy Margonin
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXIII Sesję Rady Miasta i Gminy Margonin, która
odbędzie się w dniu 18 maja 2017 r. o godzinie 16:00 w sali sesyjnej w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Margoninie przy ul. Kościuszki 13, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacje nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII 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/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Margonin za 2016 r.,
B/ absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Margonin za 2016 r.,
C/ udzielenia pomocy finansowej dla gminy Piła,
D/ zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
E/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2017-2021,
F/ zmiany uchwały Nr XXVI/316/2016 Rady Miasta i Gminy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie
uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2017 r.
G/ obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin,
H/ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej
w Margoninie i w Lipinach, na rzecz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie,
I/ wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych
w Studźcach,
J/ wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych
w Klotyldzinie,
K/ wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości lokalowej w Margońskiej
Wsi,
L/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie:
Ośrodka Wypoczynkowego – Hotel w Margoninie i ul. Polnej – teren zabudowy wielorodzinnej,
Ł/ zniesienia pomnika przyrody
M/ zapewnienia finansowania przez gminę kosztów realizacji zadania pn.: "Przebudowa z
nadbudową i rozbudowa budynku kina na nową siedzibę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w
Margoninie oraz budowa budynku filii bibliotecznej w Lipinach" w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020
8. Wolne głosy.
9. Zakończenie sesji.

