Sulechów, 8 listopada 2019 r.

Znak: BR.0002.13.2019
Zaproszenie
Zapraszam na obrady XV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie, które odbędą się w dniu
19 listopada 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 Przewodniczącego 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 podjęcie uchwał:
6.1. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na
lata 2019-2028 (druk nr 175),
6.2. o zmianie uchwały budżetowej gminy Sulechów na 2019 rok (druk nr 176),
6.3. w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów (druk nr
158),
6.4. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków i opłat
lokalnych na terenie wiejskim Gminy Sulechów (druk nr 171),
6.5. w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Sulechów do realizacji części
zadania publicznego w zakresie dróg publicznych (druk nr 172),
6.6. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (druk nr 177),
6.7. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub
szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulechów (druk nr 173),
6.8. w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (druk nr 174),
6.9. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020
rok (druk nr 178),
6.10. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok (druk nr 179),
6.11. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów
zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Sulechów (druk nr 180),
6.12. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk nr 181),

6.13. o zmianie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów (druk
nr 184),
6.14. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębu Krężoły, części obrębu Kruszyna i części obrębu 2
miasta Sulechów (druk nr 182),
6.15. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Nowy Świat i w obrębie 2 miasta Sulechów
(druk nr 183).
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
9. Przerwa.
10.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.Wolne wnioski i informacje.
13.Zamknięcie obrad sesji.
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