Sulechów, 8 kwietnia 2019 r.

Znak: BR.0002.4.2019
INFORMACJA
Informuję, że na obrady VI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu
16 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali 104 I piętro Urzędu Miejskiego, Sulechów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącej
międzysesyjnym.

Rady

Miejskiej

o

działaniach

podejmowanych

w

okresie

4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej o stanie bezpieczeństwa miasta i gminy
Sulechów w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym
miasta i gminy Sulechów za rok 2018.
8. Sprawozdanie z realizacji programu Bezpieczna Gmina Sulechów za rok 2018.
9. Informacja o realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2018 r.
10.Sprawozdanie z działań podjętych w roku 2018 w oparciu o „Strategię rozwiązywania problemów
społecznych Gminy Sulechów na lata 2018-2022”.
11.Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie z realizacji w roku 2018 zadań wynikających
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
12.Sprawozdanie z realizacji w roku 2018 Programu ochrony zdrowia Gminy Sulechów na lata
2016 – 2020.
13.Sprawozdanie z realizacji programu „Sulechowska Rodzina 3+” w roku 2018.
14.Sprawozdanie z realizacji programu „Sulechowska Karta Seniora” w roku 2018.
15.Informacja z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Sulechów na lata 2013-2032”.
16.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
16.1. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa
Głogusz w Gminie Sulechów na nową kadencję (druk nr 81),
16.2. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Zielonogórskiemu (druk nr 82),

16.3. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Sulechów oraz warunków i stawek procentowych udzielanych bonifikat (druk nr 83),
16.4. w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków i trybu
przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury (druk nr 84),
16.5. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwolnień oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli (druk nr 85),
16.6. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (druk nr 86),
16.7. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Bagno Buków” na terenie gminy Sulechów
(druk nr 87),
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
19. Przerwa.
20. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zamknięcie obrad sesji.
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia radnego z pracy na czas udziału w pracach Rady
Miejskiej. Podstawa prawna:
Art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sulechowie
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