
Przewodniczący 
Komisji Rolnictwa 
 i Ochrony Środowiska 
Rady Miejskiej w   Lewinie  Brzeskim 
OR.III. 0012.2.1.2019       
 

 

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

       Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  19 marca  2019r. o godz. 13ºº w sali  narad Urzędu Miej-

skiego  w Lewinie Brzeskim  ul. Rynek  26  odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa  i Ochrony 

Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, na które  zapraszam. 
 

Porządek posiedzenia : 
1. Zatwierdzenie protokołu  Nr 2/2018  z dnia 11 grudnia 2018r. 
2. Zaopiniowanie  sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia  04 grudnia 

2018r. do dnia 08 marca 2019r. ; 
3.  Zapoznanie się z informacją nt. : 
  1) osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2018 roku oraz o średniej strukturze zatrudnienia  
           nauczycieli 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 Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
4. Zaopiniowanie projektów 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, wychowa-
nie 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”. 

5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji projektu planu pracy na 2019 rok. 
6. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania. 

 
                Przewodniczący   Komisji 

                                     /-/ Przemysław Ślęzak 
Lewin Brzeski, dnia  13 marca  2019r. 


