Sulechów, 27 listopada 2020 r.
Szanowna Pani Radna / Szanowny Pan Radny
Rady Miejskiej w Sulechowie
Znak: BR.0002.14.2020

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie § 26. ust. 3 Statutu Gminy Sulechów (Uchwała Nr V/39/2003 Rady Miejskiej
w Sulechowie z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sulechów) zawiadamiam, iż obrady XXX
sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 15 grudnia 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 głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulechów na lata 2021-2032 (druk nr 318).
7. Uchwalenie budżetu Gminy Sulechów na rok 2021:
7.1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
7.2. odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej,
7.3. przedstawienie stanowiska Burmistrza Sulechowa do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz
Komisji Rady Miejskiej oraz wniesienie ewentualnych autopoprawek,
7.4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i wniesionymi autopoprawkami oraz wniesienie
ewentualnych poprawek do projektu uchwały budżetowej przez radnych,
7.5. głosowanie nad autopoprawkami i poprawkami,
7.6. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi zmianami,
7.7. głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2021 rok (druk nr
317) wraz z przyjętymi zmianami.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
8.1. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w
celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sulechów (druk nr 319),
8.2. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulechów (druk nr 320),

8.3. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy bezodpływowych
zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Sulechów (druk nr 321),
8.4. w sprawie programu ochrony zdrowia Gminy Sulechów 2021-2025 (druk nr 322),
8.5. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2020 rok (druk nr 323),
8.6. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 (druk nr 324),
8.7. o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis na utworzenie
nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w
Gminie Sulechów (druk nr 325),
8.8. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Sulechów nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 326),
8.9. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami gminy Sulechów na lata 2020 - 2023 (druk nr
327).
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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulechowie
Radosław Murkowski

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.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Sulechowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim Sulechów, 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6,
tel. 68 385-11-00.
* 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).

