INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że obrady XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 20 grudnia 2005r. (wtorek) 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. 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. Uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2006:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie Opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw Zielonej Górze,
c) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,
d) odczytanie stanowiska Burmistrza Sulechowa do opinii i wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad wprowadzeniem autopoprawek,
f) odczytanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami,
g) głosowanie nad uchwałą budżetową.
7. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wstąpienia kandydata z tej samej list na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu,
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Cigacice, w obrębie geodezyjnym Górki Małe oraz w obrębie geodezyjnym Górzykowo,
c) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu,
d) ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, ujętych w Budżecie Gminy Sulechów w roku 2005, które nie wygasają z rokiem budżetowym wraz z określeniem ostatecznego terminu realizacji wydatków,
e) 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,
f) dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów na rok 2006,
g) ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów na rok 2006,
h) przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gminy Sulechów na lata 2005-2015,
i) utworzenia jednostek pomocniczych - sołectw w Gminie Sulechów,
j) powołania radnej do składu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulechowie,
k) powołania radnej do składu Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sulechowie,
l) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2006,
ł) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Sulechowie na rok 2006,
m) rozpatrzenie skargi.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulechowie
Edwin Łazicki

