Sulechów, 4 października 2019 r.

Znak: BR.0002.11.2019
Zaproszenie
Zapraszam na obrady XIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie, które odbędą się w dniu
15 października 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. Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sulechowie z działalności komisji od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.
7. Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
8.1. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów
na lata 2019 – 2028 (druk nr 165),
8.2. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2019 rok (druk nr 167),
8.3. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów (druk
nr 158),
8.4. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie (druk nr 163),
8.5. w sprawie Statutu Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie (druk nr 164),
8.6. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sulechowie oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Sulechów pod
nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie (druk nr 166),
8.7. w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza
na terenie Gminy Sulechów (druk nr 160),
8.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu na rzecz Polskiej Agencji
Żeglugi Powietrznej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulechów (druk nr 161),
8.9. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023 (druk nr 159),
8.10. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu(druk nr 168).

9. Interpelacje i zapytania radnych.
10.Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
11.Przerwa.
12.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14.Wolne wnioski i informacje.
15. Przyjęcie rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr 162).
16.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.).
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