
Z A W I A D O M I E N I E 
 

  
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 

z 2013 r. poz.594 z późniejszymi  zmianami/ 
 

z w o ł u j ę 

na dzień 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Dukli XLIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.      
 

Porządek obrad. 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Dukli. 

3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej. 

4.  Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli. 

5. Zapytania i wolne wnioski 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole, Teodorówka, 
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chyrowa, Głojsce, 

Iwla-2, 
c) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 , 
d) uchwalenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w 

Dukli na 2014 rok, 
e) uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Miejskiej w Dukli na 

2014 rok, 
f) uchwalenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Dukli na 2014 rok, 
g) uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli na 2014 rok, 
h) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dukli na 2014 rok, 
i) zmian w uchwale własnej dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 

435.000,00 zł, 
j) zmian w uchwale własnej dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 

500.000,00 zł , 
k) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013, 
l) zaciągnięcia zobowiązań na rok 2014 , 
m) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2013, 
n) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla . 

7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski. 
8. Oświadczenia i informacje. 
9. Zamknięcie sesji. 
   Proszę o wzięcie udziału w sesji.  
 

 
 
wspólne posiedzenie komisji 
30 grudnia 2013 r. /poniedziałek/ godz. 800  /pokój nr 211/ 
 

 

 

 

Przewodniczący Rady 
             Andrzej Dziedzic 

 


