Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim
OR.III.0002.6.2020

Porządek obrad XXIII sesji
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
dnia 15 czerwca 2020r. godz. 1400

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

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 działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 29 kwietnia 2020r. do dnia 31
maja 2020r.
9. Zapoznanie się :
1) z informacją nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy
Lewin Brzeski za 2019r.;
2) z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2019 z uwzględnieniem kalkulacji
kosztów, efekty i problemy;
3) ze sprawozdaniem z działalności instytucji kultury w Gminie Lewin Brzeski za 2019r.
10. Raport o stanie Gminy Lewin Brzeski za 2019 rok:
1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Lewin Brzeski za rok 2019;
2) debata nad raportem;
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lewina Brzeskiego wotum zaufania.
11. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019r.
1) wystąpienie Burmistrza w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2019r.;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2019r.;
3) przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Rozwoju
Gospodarczego;
4) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego gminy , sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2019r., wniosku w sprawie udzielenia absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej;
5) dyskusja;
6) podjęcie uchwał w sprawie :
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy za 2019r.,
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019r.
12. Podjęcie uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2020 rok programu współpracy Gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
2) w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2020;
3) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lewin Brzeski na rok szkolny 2020/2021;
4) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim;
5) w sprawie przystąpienia gminy Lewin Brzeski do realizacji projektu „Rodzinna Przystań” - poprawa
funkcjonowania społecznego rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
zamieszkujących gminę Lewin Brzeski poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług
społecznych;
6) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiowie;
7) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Oldrzyszowice.
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 5 czerwca 2020r.

