Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim
OR.III.0002.11.2019

Porządek obrad XIV sesji
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
dnia 24 września 2019 r. godz. 1400
w sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim ul. Zamkowa 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołów z poprzednich 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 :
1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 3 czerwca 2019r. do dnia
9 września 2019r.
2) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2019r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na
lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” za okres 2016-2017;
2) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Buszyce;
3) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Łosiów;
4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r.;
5) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski.
6) w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów
inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych
wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty;
7) w sprawie regulaminu zasad i używania symboli Gminy Lewin Brzeski oraz insygniów organów Gminy
Lewin Brzeski;
8) w sprawie stanowiska dot. sporządzenia dokumentacji pod nazwą „Opracowanie dokumentacji etapu
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy
Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39";
9) w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania i pozbawiania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta
i Gminy Lewin Brzeski”;
11. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego.
12. Podjęcie stanowiska dotyczącego wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Brzeski do
Subregionu 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.

Przewodniczący Rady
/-/Waldemar Włodek

Lewin Brzeski, dnia 12 września 2019r.

