Sulechów, 12 października 2020 r.
Szanowna Pani Radna / Szanowny Pan Radny
Rady Miejskiej w Sulechowie

Znak: BR.0002.12.2020

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, iż obrady XXVIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu
20 października 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 przyjęcie Protokołu nr 5/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie z
kontroli realizacji zadań przewidzianych projektami wyłonionymi w wyniku głosowania w Budżecie
Obywatelskim w Gminie Sulechów w latach 2016-2018.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie Protokołu nr 3/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie
z kontroli wydatkowania środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym przez Gminę
Sulechów za lata 2016-2018 oraz kontrola wniosków organizacji pozarządowych odrzuconych przez
Gminę Sulechów (dotyczy lat 2016-2018).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
8.1. w sprawie odwołania radnego z funkcji członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Sulechowie (druk nr 285),
8.2. w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy
Sulechów (druk nr 288),
8.3. w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Sulechów
(druk nr 289),
8.4. w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulechów (druk nr 290),

8.5. w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (druk nr 291),
8.6. w sprawie projektu uchwały w sprawie programu ochrony zdrowia Gminy Sulechów na lata
2021-2025 (druk nr 292),
8.7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sulechów (druk nr 293),
8.8. o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Sulechów (druk nr 294),
8.9. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na
lata 2020 – 2030 (druk nr 295),
8.10. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2020 rok (druk nr 296),
8.11. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
w drodze bezprzetargowej na rzecz zarządzającego Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną (druk nr 297),
8.12. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwolnień oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli (druk nr 298),
8.13. w sprawie likwidacji Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie (druk nr 299).
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.

* 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).
Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk. Obecność w trakcie trwania obrad sesji jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulechowie
Radosław Murkowski

