
Szydłowiec, dnia 21 listopada 2018 r. 

 

 

 
 

Zapraszam na II sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VIII kadencji, 

która odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. /środa/ godz. 1200 w sali 

Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego 2. 

 

Przedstawiam ustalony porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja z prac Burmistrza za okres między sesjami. 

4. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 

pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 

2018 – 2030; 

2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018; 

3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2019; 

4) przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2019 r.; 

5) zmiany Uchwały Nr XXXIX/259/17 z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, 

pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz 

nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie 

Szydłowiec; 

6) zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Szydłowiec; 

7) ustalenia wysokości opłat za pobyt  i wyżywienie dzieci w żłobkach 

wchodzących w skład  Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu; 

8) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szydłowca; 

9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie 

Gminy Szydłowiec; 

10) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 

2019 r.; 

11) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 



12) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

6. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych 

złożonych przez radnych. 

7. Informacja Burmistrza dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób 

wymienionych w art. 24 h ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.). 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

10. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach 

skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Marek Artur Koniarczyk 

 


