SOO.0012.3.39.2017

Kętrzyn, 14.06.2017r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Rady
Miejskiej w Kętrzynie, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017r br.
(wtorek) o godz. 14.00 w sali Nr 11 Ratusza Miejskiego w Kętrzynie z
następującym porządkiem obrad.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie sprawozdania Burmistrza Miasta z realizacji Rocznego Programu Współpracy GMK
z Organizacjami Pozarządowymi oraz działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016r.
4. Omówienie zasad przestrzegania zanieczyszczenia powietrza poprzez spalanie odpadów
komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
5. Opinia projektów uchwał w sprawach:
5.1. zmiany uchwały XVI/110/15 Rady Miejskiej Kętrzynie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie
przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn” wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko’.
5.2. udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Barcja” w Kętrzynie na opracowanie
dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego
na trasie Kętrzyn – Gierłoż – Parcz.
5.3. udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Barcja” w Kętrzynie na opracowanie
dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego
na trasie Barciany – Stara Różanka.
6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016r. oraz opinia Komisji w sprawie
wykonania budżetu miasta za rok 2016.
6.1. Opinia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2016.
6.2. Opinia projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Kętrzyn.
7. Stanowisko Komisji w sprawie wniosku Stowarzyszenia Gmin „Polskie Zamki Gotyckie” w sprawie
zwiększenia składki członkowskiej.
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 38/17 z dnia 2.06.2017r.
10. 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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