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OR.0002.31.2012 
 

Ogłoszenie 
                                                                                                                               
Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Jastrowiu zwołuję na dzień: 

 
25 kwietnia 2013 roku 

XXXI sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Jastrowiu, na którą 
uprzejmie zapraszam. 

Otwarcie sesji nastąpi o godz. 1600 w sali nr 11 Urzędu Gminy  
i Miasta Jastrowie 

Porządek obrad: 
1. 1.Sprawy regulaminowe: 

            a) stwierdzenie kworum 
            b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 

2. 2.Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
3. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

- zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej 
- przystąpienie do realizacji projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, finansowanych z Europejskich Funduszy Społecznych mających na celu 
promocję integracji społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej oraz aktywizację zawodową i społeczną osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 

    - zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
     - zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska         
     i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczania 

- udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła 
- zmieniająca Uchwałę Nr 179/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2012r. 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 
-  sprzedaŜy nieruchomości gruntowej zabudowanej na podstawie art. 231 par. 1 Kodeksu 
cywilnego 
- sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy i 
Miasta Jastrowie 
- zmian budŜetu gminy i miasta na 2013 rok 
- zmiany WPF na lata 2013-2028 

      - zaciągnięcia w roku 2013 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego 
deficytu budŜetu 
       - zaciągnięcia w 2013 roku poŜyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego 5.3 
Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) PN. „Działania energooszczędne realizowane w 
budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego” 

4. Interpelacje i zapytania 
5. Sprawy bieŜące i wolne wnioski. 

 


