Sulechów, 6 grudnia 2019 r.

Znak: BR.0002.14.2019
Zaproszenie
Zapraszam na obrady XVI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie, które odbędą się w dniu
17 grudnia 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 głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2020 – 2035 (druk nr 193).
7. Uchwalenie budżetu Gminy Sulechów na rok 2020:
6.1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
6.2. odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej
6.3. przedstawienie stanowiska Burmistrza Sulechowa do opinii RIO, Komisji Rady Miejskiej
i wniesienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
6.4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i autopoprawkami,
6.5. głosowanie nad autopoprawkami,
6.6. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
6.7. głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2020 rok –
druk nr 194 (wraz z przegłosowanymi autopoprawkami)
7. Przerwa.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał:
8.1. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na
lata 2019 – 2028 (druk nr 191),
8.2. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2019 rok (druk nr 190),
8.3. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 (druk nr
192),
8.4. 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 189),

8.5. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sulechów
na lata 2020-2024 (druk nr 195),
8.6. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sulechów na rok szkolny 2019/2020 (druk nr
188)
8.7. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Sulechowie na rok 2020 (druk nr 187),
8.8. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla radnych i sołtysów Gminy
Sulechów (druk nr 196)
8.9. w sprawie ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Sulechowie (druk nr
197).
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.Zamknięcie obrad sesji.
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