
OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.11.2017 r. o godzinie     10.00 w Ratuszu odbędzie się  
sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 20.10.2017 roku.
4) Interpelacje i wnioski radnych.
5) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
6) Informacja na temat złożonych wniosków w roku 2017 mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizacje

zadań.
7) Działania Gminy na rzecz ochrony środowiska w latach 2015 – 2017. Omówienie funkcjonowania uchwały dotyczącej

utrzymania czystości i porządku w mieście w latach 2016 – 2017.
8) Raport z wykonywania programu ochrony środowiska za lata 2015 – 2016.
9) Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej  Brzegu i  Burmistrza Brzegu o oświadczeniach majątkowych za 2016 rok

złożonych przez radnych i osoby do tego zobowiązane.
10) Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Brzeg  na  lata  2017  –  2020  z  perspektywą  do  2024  roku.
(druk nr 1),

b) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
(druk nr 2),

c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 3),
d) uchwalenia programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (druk nr 4),
e) zwolnienia  w  części  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli  nieruchomości,  na  których

zamieszkują rodziny wielodzietne (druk nr 5),
f) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w ośmioletnią

Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Brzegu (druk nr 6),
g) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu w

ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu (druk nr 7),
h) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w ośmioletnią

Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Brzegu (druk nr 8),
i) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową

nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu (druk nr 9),
j) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu w ośmioletnią Publiczną Szkołę

Podstawową nr 8 w Brzegu (druk nr 10),
k) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów najmu  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy  Brzeg  oraz  na

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów (druk nr 11),
l) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów najmu  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy  Brzeg  oraz  na

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów (druk nr 12),
m) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów (druk nr 13),
n) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej  umowy dzierżawy nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Brzeg oraz na

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 14),
o) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Brzeg

(druk nr 15),
2) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
3) Wolne wnioski i informacje.
4) Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej Brzegu.

                                                                               Serdecznie zapraszam
                                         mieszkańców miasta do wzięcia udziału                      

                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

                                                         Barbara Mrowiec

Termin kolejnej planowanych sesji Rady Miejskiej w 2017 roku.
15.12.2017 rok godz.10.00 – ratusz – duża sala stropowa
Plan Pracy Rady Miejskiej dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej   www.brzeg.pl   zakładka bip.  

http://www.brzeg.pl/
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