RADA MIEAJSKA
W KRAJENCE
RM.0002.1.2022

Krajenka, dnia 24 stycznia 2022 r.

Radni
wg rozdzielnika

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Krajence
na dzień 3 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 12.00, która odbędzie się w Urzędzie Gminy
i Miasta w Krajence.
Porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym
oraz informacja o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Przewodniczących Komisji
Gospodarczej i Społecznej za rok 2021.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1) ustalenia stawek diet oraz ustanowienia zasad, na jakich przysługują one przewodniczącym
organów wykonawczych jednostek pomocniczych,
2) zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
3) wyrażenia woli współpracy partnerskiej przy realizacji projektu Gminy Piła
pn. „Miasto Piła z nową energią!” w ramach Programu „Rozwój Lokalny”,
4) wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę i Miasto Krajenka
współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły i zawarcia umowy partnerstwa w formie
porozumienia międzygminnego,
5) przystąpienia do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły,
6) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Krajenka na
lata 2022-2023,
7) udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego
z przeznaczeniem na realizację zadania „Likwidacja wyrobów zawierających azbest
z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu
Złotowskiego w latach 2021-2022 r.”,
8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2022-2029,
9) zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2022 r.
7. Zapytania i wnioski radnych.
8. Wolne głosy, informacje.
9. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Jończyk

