INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że obrady XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 31 marca 2005r. (czwartek) o godz.12.00 w sali nr 104 - I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

Porządek obrad sesji.

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie plakietek i dyplomów Honorowego Obywatela Gminy Sulechów.
4. Przyjęcie informacji:
a) dotyczącej stanu organizacyjnego i finansowego SP ZOZ w Sulechowie,
b) o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Sulechów 
za rok 2004,
c) z działań Ratowniczo-Gaśniczych prowadzonych na terenie Gminy Sulechów w roku 2004.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych 
w okresiemiędzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym oraz Doraźnej Komisji.
7. Informacja Burmistrza Sulechowa o pracach w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych 1 i 2 miasta Sulechów oraz części obrębu Kruszyna,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowy Świat,
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mozów, Brzezie k. Sulechowa, części obrębu 3 miasta Sulechów i części obrębu Nowy Świat,
d) zmiany uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
e) rozwiązania umowy użytkowania wieczystego oraz przeniesienia prawa własności budynku,
f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych,
g) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Sulechów części lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne,
h) najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie i wartości jednego punktu,
i) regulaminu udzielania pomocy materialnej,
j) nadania imienia Przedszkolu Nr 6 w Sulechowie,
k) zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego,
l) zmiany Uchwały Nr XXIV/212/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2004r. - Uchwała Budżetowa na rok 2005 Gminy Sulechów w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków.
9.  Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów.
10. Wnioski i interpelacje radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów oraz na interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
14. Zamknięcie obrad sesji.
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