
 
Komisja Rozwoju 
Rady Miejskiej w   Lewinie  Brzeskim 
OR.III. 0012.3.3.2018       
 

 

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E 
 

       Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  12 grudnia  2018r. o godz. 15ºº w sali  narad Urzędu  

Miejskiego  w Lewinie Brzeskim  ul. Rynek  26  odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju  

Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, na które  zapraszam. 
 

Porządek posiedzenia : 
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 1/2018 i 2/2018 z posiedzenia z dnia 30 listopada 2018r. 
2. Zaopiniowanie sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 20 listo-

pada  2018r. do dnia 03 grudnia 2018r. 
3. Informacja nt. „Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Gminy Lewin Brzeski”. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie : 

1) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski; 

2) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
3) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości; 
4) nadania nazwy ulicy „Pogodna” w Skorogoszczy; 
5) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  

2019 rok; 
6) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok; 
7) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – 

schronisku dla osób bezdomnych; 
8) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy  

w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole  
i w domu” na lata 2019 – 2023; 

9)   określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim  
  programem wspierania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023; 

10)  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole  
i w domu” na lata 2019-2023; 

11) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację  
zadania utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego  
w Brzegu; 

12) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację  
zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji  
i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie  
Brzeskim; 

13) rocznego planu kontroli na 2019 rok; 
14) zatwierdzenia rocznego planu  pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2019r. 

5. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania. 

 
              
                Przewodniczący   Komisji 

   /-/   Robert Laszuk 
 

Lewin Brzeski, dnia 5 grudnia 2018r. 

 

 

 


