
Przewodniczący  
Rady Miejskiej 
w Lewinie Brzeskim 
OR.III.0002.4.2019 

Porządek  obrad VII sesji  
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

dnia 26 marca 2019 r. godz. 1400  
w sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim ul. Zamkowa 3 

 

     Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie  porządku obrad sesji. 
4. Przyjęcie protokołów  z poprzedniej sesji Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim. 
5. Interpelacje i zapytania Radnych. 
6. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.  
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
8. Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego.  

9. Przyjęcie  sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia  04 grudnia  2018r. do dnia 08 
marca 2019r.  

10.  Zapoznanie się z informacją nt. : 
  1) osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2018 roku oraz o średniej strukturze zatrudnienia nauczy- 
           cieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego; 
 2) wydatkach zrealizowanych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach Gminnego  
            Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa- 
            nia Problemów  Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
11.  Podjęcie uchwał  w sprawie: 

1) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lewin Brzeski oraz granic  
     obwodów  publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Lewin Brzeski; 
2) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach  

publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego  w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę i warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 

3)  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze; 

4) przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok 
2018; 

5) wyboru przedstawiciela Gminy Lewin Brzeski do Rady Społecznej działającej przy Brzeskim Centrum 
Medycznym; 

6) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  
Gminy Lewin Brzeski na 2019 rok”; 

7) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2019 rok. 
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. 

 
 

 
Przewodniczący Rady 
/-/Waldemar Włodek 

 
Lewin Brzeski, dnia  13 marca 2019r. 


