SOO.0012.3.38.2017

Kętrzyn, 30.05.2017r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej
w Kętrzynie, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2017r br. (piątek) o godz. 14.00 w sali
Nr 108 Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 11 w Kętrzynie
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie sprawozdania z działalności za 2016 rok MOPS w Kętrzynie oraz ocena zasobów pomocy
społecznej za rok 2016 dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.
4. Stanowisko w sprawie wniosku Burmistrza Miasta o zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Kętrzyn w obszarach przeznaczonych na realizacje i utrzymanie usług, przemysłu
i składów zlokalizowanych przy ulicach Chrobrego, Jagiełły i Rynkowej w Kętrzynie.
5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
5.1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej,
5.2. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2017,
5.3. przyjęcia przez Gminę Miejską Kętrzyn do wykonania w roku 2017 zadania z zakresu administracji
rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
5.4. wykonywania przez Gminę Miejską Kętrzyn działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot
(bezpłatny dostęp do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem
posiadanej
infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci komunikacyjnej,
5.5. zmiany Uchwały Nr XII/91/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 31 sierpnia 2015 w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn do 2025 roku.
5.6. wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Kętrzyn w Zgromadzeniu
Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego–Gospodarka Odpadami z siedzibą w Kętrzynie.
5.7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2017 – 2027.
5.8. zmian w budżecie miasta .
6. Opiniowanie projektów stanowisk w sprawie:
6.1. wyrażenia poparcia dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących
przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 r.
6.2. wsparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych na Forum
Samorządowym w Warszawie w dniu 16 marca 2017 dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce
oraz przyjęciu „Karty Samorządności”.
6.3. wprowadzenia bezwarunkowego zakazu upraw GMO na terenie gminy.
6.4. proponowanych zmian w zakresie prawa wyborczego w wyborach samorządowych
7. Przedstawienie informacji na temat bieżących programów i inicjatyw związanych z pozyskiwaniem
środków zewnętrznych .
8. Omówienie Sprawozdania z realizowanego w 2016r planu robót publicznych i prac interwencyjnych.
9. Zgłoszenie przedstawiciela Komisji do składu zespołu opiniującego wnioski do Kętrzyńskiego
Budżetu
Obywatelskiego za 2018 rok.
10. Informacje i wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołów posiedzeń Komisji nr: 35/17, 36/17, 37/17
12. Zamknięcie posiedzenia.
Na podstawie art.24 i 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.
446 ) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy na czas trwania prac Komisji.
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