Sulechów, 8 lipca 2019 r.
Pani Radna / Pan Radny
Rady Miejskiej w Sulechowie
Znak: BR.0002.8.2019
ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, że obrady X sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu
16 lipca 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. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał:
6.1. 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),
6.2. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach na kadencję
2020-2023 (druk nr 130),
6.3. w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników (druk nr 131),
6.4. w sprawie projektu uchwały dotyczącej trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu
działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 132),
6.5. zmieniającej uchwałę w sprawie najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy Sulechów (druk nr 133),
6.6. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie (druk nr 134),
6.7. w sprawie Statutu Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie (druk nr 135),
6.8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych: 3 miasta Sulechów, Brzezie k. Sulechowa,
Mozów i Kije (druk nr 136).
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
9. Przerwa.
10. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej sesji.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. 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.).

