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O G Ł O S Z E N I E 
                                                                        
 
 
Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Jastrowiu zwołuję na dzień: 

 
 

31 marca 2015 roku 
VI 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   

 
 
 
1. Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej 

a)  sprawy regulaminowe: 
b)  stwierdzenie kworum 

      c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 
2.    Informacja Burmistrza o  pracy miedzy sesjami 
3. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomani   
4.  Przyjęcie uchwały w sprawie  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie   w roku 2015”   
5.   Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość  
6.   Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość  
7.   Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość  
8.  Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość  
9.   Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość   
10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość  
11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość  
12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość  
13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość  



14. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość  
15. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość  
16. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość  
17. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość  
18. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość  
19. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość  
20. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość  
21. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość  
22. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość  
23 Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość  
24 Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta  sama nieruchomość  
25.Przyjęcie uchwały  w sprawie zmian  budżetu Gminy i Miasta na 2015 rok. 
26. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki. 
27.Interpelacje i zapytania 
28.Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 


