OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka
Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 27 maja 2021 r.
(czwartek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, odbędzie się XXXI Sesja Rady
Miasta Płocka poprowadzona w sposób zdalny. W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wy stąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 poz. 861 ze zm.) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności. Udziału w sesji nie wezmą również przedstawiciele spółek
komunalnych oraz innych jednostek i instytucji (nie dotyczy podmiotów zaproszonych przez Prezydenta Miasta Płocka).
Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję online na bieżąco na plock.eu.
Porządek obrad:
Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Miasta Płocka.
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka
za 2020 rok.
4) Stan prac przygotowawczych dot. budowy drogi ekspresowej S10 w pobliżu Płocka.
5) Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Miasta Płocka z 27 maja 2021 roku.
6) Podjęcie uchwał w sprawach:
I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2021-2049 (druk nr 551),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2021 (druk nr 552),
3. zarządzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli Miasta Płocka (druk nr 535),
4. ustalenia wysokości jednorazowych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru członków Rad Mieszkańców Osiedli (druk nr 536),
5. zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka (druk nr 550),
6. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, położonych w Płocku przy
ul. Żyznej (obr. 1) (druk nr 544),
7. przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków (druk nr 545),
8. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego (druk nr 546),
9. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (druk nr 547),
10. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej pod nazwą: „Osiedle Kostrogaj Mieszkaniowy – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lokalami usługowo-handlowymi, garażami podziemnymi i
zagospodarowaniem terenu (inwestycja mieszkaniowa) wraz z budową żłobka, drogi publicznej pomiędzy ul. Bielską i ul. Przemysłową, zjazdów i infrastruktury technicznej (inwestycja towarzysząca)” (druk nr 548),
11. odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej pod nazwą: „Osiedle Kostrogaj
Mieszkaniowy – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lokalami usługowo-handlowymi, garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu (inwestycja mieszkaniowa) wraz z budową żłobka, drogi publicznej pomiędzy ul. Bielską i ul. Przemysłową, zjazdów i infrastruktury technicznej (inwestycja towarzysząca)” (druk nr 549),
12. zmiany w składzie osobowym Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 537),
13. zmiany w składzie osobowym Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr
538),
14. rozszerzenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka (druk nr 539),
15. rozszerzenia składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka (druk nr 540).
II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
7) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
8) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9) Interpelacje i zapytania radnych.
10) Odpowiedzi na interpelacje.
11) Sprawy różne.
12) Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miasta Płocka.
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