Informuję mieszkańców Gminy, iż obrady X sesji Rady Gminy Mikołajki
Pomorskie odbędą się 13 października 2015 roku o godz.1400 w Gminnym
Ośrodku Kultury w Mikołajkach Pomorskich.
Porządek obrad X sesji:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Pani Sylwii
Grębowskiej.
6. Wybory ławników do sądów powszechnych:
a) odczytanie przez przewodniczącego rady przesłania Krajowej Rady Sędziów Społecznych w
sprawie naboru kandydatów na ławników,
b) przedstawienie przez Zespół opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów
powszechnych,
c) zatwierdzenie regulaminu głosowania w wyborach ławników,
d) dokonanie wyboru komisji skrutacyjnej,
e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję
2016-2019.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Mikołajkach
Pomorskich,
b) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w
Mikołajkach Pomorskich,
c) w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie,
d) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
obejmujących części obrębów geodezyjnych Krastudy, Krasna Łąka, Mikołajki
Pomorskie, Perklice i Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie,
e) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego wieś Dworek oraz części wsi Krasna Łąka i Krastudy w gminie
Mikołajki Pomorskie,
f) w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Mikołajki Pomorskie a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie
Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu
odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej
wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mikołajki
Pomorskie,
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem
na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 3113G na odcinku MirowiceDąbrówka Pruska o długości 2,8 km",
h) w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie za
I półrocze 2015 r.
9. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.
Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zuzanna Smoter

