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        .................................................................. 
 
 

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz.1875)   

Zwołuję 
XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Janikowie. 

17 listopada 2017 roku o godz. 15 30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Przemysłowa 6 
 

PORZĄDEK 
XXVIII sesji Rady Miejskiej w Janikowie 

z dnia 17 listopada 2017 roku. 
 

1. Otwarcie i przywitanie przybyłych na sesję. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.  
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z prac w okresie pomiędzy sesjami (z realizacji uchwał, 

informacja o stanie środków finansowych gminy)  
6. Składanie interpelacji.  
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach 

sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo.   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na 2017r.   
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Janikowo. 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 

2018r. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Janikowo na 

lata 2016-2023.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu wraz z odpowiedzią na skargę.  
14. Zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych  
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 

obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2018r. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym 
podatku w 2018r. 
 



 2 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych w 2018r. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.  
 
19. Odpowiedzi na interpelacje. 
20. Wnioski i zapytania. 
21. Zakończenie sesji. 
  

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Janikowie odbędą się w dniu                                                                                 
15 listopada 2017r.  o godzinie 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.  
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest 
zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 
 
Załączniki: 
Projekty uchwał 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
            w Janikowie 
 
                 /-/Grzegorz Czerwiński 


