
Przewodniczący  
Rady Miejskiej 
w Lewinie Brzeskim 
OR.III.0002.4.2020 

 

Porządek  obrad XVII sesji  
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 
dnia 09  kwietnia 2020 r. godz. 1300  

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. Interpelacje i zapytania Radnych. 

5. Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.  

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

7. Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego.  

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od dnia 04 grudnia  2019r. do dnia 30 marca 
2020r. 

9. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady. 
10.  Zapoznanie się z informacją nt. : 

1) osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2019 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 Rozwiązywania Problemów 
      Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) pozbawienia statusu pomnika przyrody ożywionej; 
2) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Lewin Brzeski na 2020 rok”; 
3) uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Brzeski na lata 2019-2032”; 
4) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski; 
5) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

6) zmiany uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

7) przedłużenia ulicy „Piasta Kołodzieja” w Lewinie Brzeskim; 
8) zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Golczowice; 
9) zmiany uchwały Nr VII/51/2019 z dnia 26 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 dla terenu 
zlokalizowanego pomiędzy ulicą Wiśniową a ulicą Kościuszki; 

10) przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok 2019; 
11) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz przedstawienie potrzeb 

związanych z realizacją zadania; 
12) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorogoszczy; 
13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2020 rok; 
14) o zmianie uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; 
15) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 
16)  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2020 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  31 marca 2020r. 


