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ZAWIADOMIENIE
Informuję, że przedsesyjne XIII posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego, Oświaty i Kultury odbędzie się 15 kwietnia 2020 r. (środa)
o godz. 1500 w Urzędzie Miasta w Młynarach.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII posiedzenia Komisji, które odbyło się 04 marca 2020 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok,
b) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary,
c) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Młynary,
e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej
opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
f) określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Młynary,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Młynary oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków,
g) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody,
h) ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze
stosunku pracy , szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw,
i) upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach do
załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej,
j) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i
Gminy Młynary.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego,
Oświaty
i
Kultury
odbędzie
się
bez
obecności
publiczności.
Wstęp na Komisję mają wyłącznie Radni Rady Miejskiej w Młynarach oraz pracownicy Urzędu.
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