
Przewodniczący  
Rady Miejskiej 
w Lewinie Brzeskim 
OR.III.0002.3.2021 

 

Porządek  obrad XXXI sesji  
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 
dnia 27 kwietnia 2021 r. godz. 1400  

w sali Miejsko - Gminnego Domu Kultury   w Lewinie Brzeskim  

ul. Rynek 14. 
 

     Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przedstawienie  porządku obrad sesji. 

4. Interpelacje i zapytania Radnych. 

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

6. Przyjęcie sprawozdania: 
1) z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za okres od 17 marca 2021r. do dnia 16 kwietnia 2021r.; 
2) realizacji  rocznego  programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi  oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020r. z wykorzystaniem środków publicznych. 

7. Zapoznanie się z informacją z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2020r. 
8. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania związanego 
z zagospodarowaniem obszaru komunikacji zbiorowej; 

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa 
mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270w Lewinie 
Brzeskim”; 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn: 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Ptakowice”; 

4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, znajdujących się na 
obszarze Gminy Lewin Brzeski; 

5) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiowie; 
6) w sprawie  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; 
7) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2021rok; 
8) w sprawie zwolnienia z należnej za 2021 rok opłaty za korzystanie na terenie Gminy Lewin Brzeski 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży; 
9)  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski za rok 2020; 
10) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok; 
11) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Lewin Brzeski. 
9. Stanowisko w sprawie budowy węzła przy autostradzie A4 na odcinku Gminy Lewin Brzeski. 
10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 

11. Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

12. Wolne wnioski , zapytania  i komunikaty. 

13. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

 

 Przewodniczący Rady 
        /-/Waldemar Włodek 

 
 
Lewin Brzeski, dnia  20 kwietnia  2021 r. 


