OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka
Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta
Płocka, iż w dniu 31 maja 2016 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali
posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się
XIX Sesja Rady Miasta Płocka.
Porządek obrad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Miasta Płocka.
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
Informacja nt. rozstrzygniętych na rok 2016 konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych (które
organizacje i na jakie projekty otrzymały dofinansowanie, kwoty dofinansowania, które organizacje i dlaczego
nie otrzymały) – porównanie z rokiem 2015.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za rok 2015.
Informacja z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta.
Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka z 26.04.2016 roku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2016-2034,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016,

3)

wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Wzrost dostępności
do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich
przedszkolach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna,
Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna,
4) zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
5) zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
6) zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego
świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu
ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej,
7) zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego,
8) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
9) wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu
Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy-Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul. Łukasiewicza (obr.
4), na których zlokalizowany jest Stadion im. Kazimierza Górskiego,
10) wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, położonych w
Płocku przy ul. Dobrzykowskiej,
11) pozbawienia kategorii dróg gminnych: ulicy Grodzkiej oraz odcinka ulicy Tumskiej od skrzyżowania z
ul. Mostową do Bazyliki Katedralnej, poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych,
12) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od
01 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku,
13) wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w hotelu „Płock” w Płocku przy Al. Jachowicza 38,
14) upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących
przyznanie dodatku energetycznego.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Miasta Płocka.
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