Sulechów, 7 września 2020 r.
Szanowna Pani/Szanowny Pan
Radna/Radny Rady Miejskiej
w Sulechowie
Znak: BR.0002.11.2020

Zawiadomienie

Zawiadamiam, iż obrady XXVII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu
15 września 2020 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sposób zdalny za pomocą środków komunikacji
audiowizualnej on-line*.
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.

w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
obniżek, zwolnień oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli (druk nr 269),

6.2.

w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Sulechów oraz określenia granic obwodów (druk nr 270),

6.3.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w drodze
bezprzetargowej na rzecz zarządzającego Kostrzyńsko-Słubicką Specjalna Strefa Ekonomiczną
(druk nr 271),

6.4.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 0002 miasta Sulechów (druk nr 272),

6.5.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (druk nr 273),

6.6.

w sprawie zaliczenia dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (druk nr 277),

6.7.

w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
(druk nr 274),

6.8.

o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2020 rok (druk nr 275),

6.9.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów
na lata 2020 – 2030 (druk nr 276),

6.10. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie
(druk nr 278),

6.11. w sprawie zmiany Statutu Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie (druk nr 279),
6.12. w sprawie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021 (druk nr 280),
6.13. o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sulechów (druk nr 281),
6.14. w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicja Polska Wolna od 5G (druk nr 282),
6.15. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Sulechowie (druk nr 283),
6.16. w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 267).
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.
* 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.
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 2020 r. poz.
713).
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