Sulechów, 6 września 2019 r.
Pani Radna / Pan Radny
Rady Miejskiej w Sulechowie
Znak: BR.0002.10.2019
Zawiadomienie
Zapraszam na obrady XII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie, które odbędą się w dniu
17 września 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.
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4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Sulechów, informacja o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów i Sulechowskiego Domu Kultury
za I półrocze 2019 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
7.1. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2019 rok (druk 141),
7.2. o zmianie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wspólnej realizacji
projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” (druk nr 142),
7.3. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej przez Gminę Sulechów z Miastem Zielona Góra (druk
nr 143),
7.4. w sprawie projektu uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej
przebiegu (druk nr 144),
7.5. o zmianie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulechów na 2019 rok (druk nr 145),
7.6. o zmianie uchwały w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Sulechowianka” w Sulechowie (druk nr 146),
7.7. w sprawie projektu uchwały dotyczącej programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (druk
nr 147),

7.8. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 148),
7.9. w sprawie odwołania radnego z członka doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej
w Sulechowie (druk nr 149)
7.10. w sprawie odwołania radnej z członka doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej
w Sulechowie (druk nr 150),
7.11. w sprawie odwołania radnego z członka doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej
w Sulechowie (druk nr 151),
7.12. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Sulechów (druk nr 152),
7.13. w sprawie formy, wysokości oraz trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich
rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie gminy Sulechów (druk nr 153),
7.14. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 154).
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
10.Przerwa.
11.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13.Wolne wnioski i informacje.
14.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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