Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim
OR.III.0002.5.2020
Porządek obrad XXII sesji
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
dnia 08 maja 2020 r. godz. 1400
w sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim ul. Zamkowa 3.
Porządek obrad:
Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego.
Przyjęcie sprawozdania z :
1) działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 31 marca 2020r. do dnia 28 kwietnia 2020r.;
2) realizacji programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019r. z wykorzystaniem środków
publicznych.
9. Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2019r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zaciągnięcia pożyczki;
2) zaciągnięcia pożyczki ;
3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
4) zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok;
5) wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2020;
6) przystąpienia Gminy Lewin Brzeski do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin
przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”;
7) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski.
11.Podjęcie stanowiska w sprawie interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14
lipca 2008 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 61 poz. 1797 w dniu 20 sierpnia 2008r, dla
nieruchomości nr 182/1 w Lewinie Brzeskim dotyczących ustaleń szczegółowych funkcji 1 ZC – teren cmentarza.
12.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
13.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
14.Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
15.Zamknięcie obrad sesji.
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Waldemar Włodek
Lewin Brzeski, dnia 30 kwietnia 2020r.

