Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim
OR.III.0002.5.2019

Porządek obrad VIII sesji
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
dnia 29 kwietnia 2019r. godz. 1400

Porządek obrad:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego.
Przyjęcie sprawozdania:
1) z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od 11 marca 2019r. do dnia 12 kwietnia 2019r.;
2) realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018r. z wykorzystaniem środków
publicznych.
10.Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2018r.
11.Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania;
2) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski;
3) w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2019;
4) w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2019;
5) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
6) w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na
lata 2019-2023;
7) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Skorogoszcz;
8) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Chróścina;
9) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok;
10) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
11) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
12.Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego.
13.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
15.Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
16. Zamknięcie obrad sesji.

Lewin Brzeski, dnia 16 kwietnia 2019r.

Przewodniczący Rady
/-/ Waldemar Włodek

