INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że obrady XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 12 lipca 2005r. (wtorek) o godz. 9.30 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. Informacja Burmistrza Sulechowa o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania \przestrzennego części obrębów Górki Małe, Mozów, Nowy Świat, Kije, Kalsk oraz części obrębu 3 miasta Sulechów,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Górki Małe i części obrębu Cigacice,
c) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych budynku ujętego w rejestrze zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów,
d) udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych budynku wpisanego do rejestru zabytków,
e) zaopiniowania inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Sulechów-Racula”,
f) nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Sulechów,
g) zaciągnięcie pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
h) wyrażenie zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
i) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu,
j) 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,
k) zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
l) utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
ł) ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę  Sulechów,
m) zmiany nazwy ulicy.
7. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów.
8. Wnioski i interpelacje radnych.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Sulechów i Sołtysów oraz na interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Edwin Łazicki

