INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
Miejskiej w Sulechowie  odbędą się w dniu 15 listopada 2005 r. (wtorek) 
o godz.11.00 w sali nr 104 – I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych 
w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:

a) nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sulechów,
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
 geodezyjnego Brzezie k. Pomorska, części obrębu Pomorsko i części obrębu Kije,
c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
             geodezyjnego Brody,
d) udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
e) zamiaru zawarcia przez Gminę Sulechów porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami,
f) zamiaru zawarcia przez Gminę Sulechów porozumienia z Gminą Czerwieńsk w sprawie prowadzenia wspólnej gospodarki ściekowej,
g)  wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sulechów do Konsorcjum oraz współdziałania w realizacji Programu o nazwie „ Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju -usług publicznych,
h)  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
i)  zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na 2006 rok,
	przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Sulechów na lata 2005-2012,

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006,
	uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.
	określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów,
określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym w Gminie Sulechów,
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	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 oraz źródeł pokrycia deficytu budżetu,
	zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
	zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami terenów wiejskich Gminy Sulechów dotyczących utworzenia jednostek pomocniczych,
	przyjęcia projektu uchwały w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów na rok 2006,
	przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów na rok 2006,
	przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006,
	wygaśnięcia mandatu radnego
8.   Interpelacje i zapytania radnych
9.   Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów..
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
13. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Edwin Łazicki



