Sulechów, dnia 6 lipca 2020 r.
Szanowna Pani Radna / Szanowny Pan Radny
Rady Miejskiej w Sulechowie
Znak: BR.0002.9.2020

Zawiadomienie
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019
r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam, że obrady XXVI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się
w dniu 21 lipca 2020 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali nr 104 – I piętro Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac
Ratuszowy 6, 66-100 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. Przyjęcie protokołu nr 4/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z przeprowadzonej kontroli.
7. Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Gminy Sulechów za 2019 rok:
7.1. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sulechów za 2019 rok;
7.2. Debata nad Raportem o stanie Gminy Sulechów za 2019 rok;
7.3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sulechowa wotum zaufania
(druk nr 255).
8. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Sulechów za 2019 rok:
8.1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia
komunalnego Gminy Sulechów za 2019 rok;
8.2. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie
wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Sulechowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Sulechów za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Sulechów na dzień 31 grudnia 2019 roku;
8.3. Dyskusja;
8.4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Sulechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2019 rok (druk nr 256).
9. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2019 rok:
9.1.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Sulechowa z wykonania budżetu za 2019 rok;

9.2.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do sprawozdania z wykonania budżetu, informacji
o stanie mienia komunalnego i sprawozdania finansowego Gminy Sulechów za 2019 rok;
9.3. Dyskusja;
9.4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Sulechowa za 2019 rok
(druk nr 257);
10. Wystąpienie Burmistrza Sulechowa dotyczące podjętych uchwał.
11. Przerwa.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
12.1. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2020 (druk nr 258);
12.2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2020
– 2034 (druk nr 259);
12.3. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa we Gminie Sulechów na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 260);
12.4. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze
z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sulechowie (druk nr 261);
12.5. w sprawie nie naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Sulechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów
w obrębie geodezyjnym Krężoły (druk nr 262);
12.6 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym
Krężoły (druk nr 263).
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
15. Przerwa.
16. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. 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.).
USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw.
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