Sulechów, 11 czerwca 2019 r.

Znak: BR.0002.7.2019
INFORMACJA
Informuję, że obrady IX sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu
18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali 104 I piętro Urzędu Miejskiego w Sulechowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącej 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. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sulechów za 2018 rok.
7.1. Debata nad Raportem o stanie Gminy Sulechów za 2018 rok.
7.2. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sulechowa
wotum zaufania (druk nr 110).
8. Przerwa.
9. Udzielanie absolutorium Burmistrzowi Sulechowa z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
9.1. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do sprawozdania z wykonania budżetu,
informacji o stanie mienia komunalnego i sprawozdania finansowego Gminy Sulechów za rok 2018,
9.2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie absolutorium
dla Burmistrza Sulechowa z wykonania budżetu za rok 2018,
9.3. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Sulechowa sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Sulechów za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Gminy Sulechów na dzień 31
grudnia 2018 roku,
9.4. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
w sprawie wydania opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Sulechowa z wykonania budżetu za rok 2018,
9.5. dyskusja,
9.6. głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Sulechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2018 rok (druk
nr 113),
9.7. głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Sulechowa
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (druk nr 114),
9.8. wystąpienie Burmistrza Sulechowa dotyczące podjętych uchwał.
10.Przerwa.

11.Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał:
11.1. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów
na lata 2019-2028 (druk nr 125),
11.2. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2019 rok (druk nr 115),
11.3. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Sulechów nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w przysiółku Przygubiel, obręb Buków (druk nr 116),
11.4. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6 w placówkach prowadzonych przez
Gminę Sulechów (druk nr 117),
11.5. w sprawie wystąpienia Gminy Sulechów z Zielonogórskiego Związku Powiatowo – Gminnego
(druk nr 118),
11.6. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (druk nr 119),
11.7. w sprawie projektu uchwały o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich
przebiegu (druk nr 120),
11.8. w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 121),
11.9. w sprawie ustalenia składu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Sulechowie
(druk nr 122),
11.10. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej w Zielonej Górze
z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sulechowie (druk nr 123),
11.11. w sprawie projektu uchwały dotyczącej podwyższenia wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Sulechów (druk nr 124),
11.12. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego
Gminy Sulechów na 2020 rok (druk nr 126).
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
14. Przerwa.
15. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej sesji.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sulechowie
Izabela Wojewoda

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.).

