Sulechów, 07.01.2022 r.
Szanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej w Sulechowie
Znak: BR.0002.1.2022
ZAPROSZENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz § 25 ust. 1 pkt 2 Uchwała Nr V/39/2003 Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 900
i z 2018 r. poz. 1052 i 2512) zawiadamiam, iż na obrady XLVII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej
w Sulechowie, odbędą się w dniu 18 stycznia 2022 roku o godzinie 10:00 w sposób on-line za pomocą
aplikacji zoom*.
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. (druk nr 490) w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych,
6.2. (druk nr 491) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu,
6.3. (druk nr 492) w sprawie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Błotne
Dołki” na terenie gminy Sulechów,
6.4. (druk nr 493) w sprawie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Bagna
przy Odrze” na terenie gminy Sulechów,
6.5. (druk nr 494) w sprawie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulechów w 2022 roku,
6.6. (druk nr 495) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników, na obszarze gminy Sulechów,
6.7. (druk nr 496) w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników na wyznaczonych miejscach,
6.8. (druk nr 497) w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Sulechów,
6.9. (druk nr 498) w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Sulechów,
6.10. (druk nr 499) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie na rok
2022.
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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie

Radosław Murkowski
Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) 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.
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 2021 r. poz. 1372, 1834).
* 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.

Link dostępowy do obrad:
https://us02web.zoom.us/j/86058974798?pwd=ZExFNTNNbllrenBSaFhpWUZ5TEtSQT09
Identyfikator spotkania: 860 5897 4798
Kod dostępu: 673469

