
OGŁOSZENIE 
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22.03.2018 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się 

sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad: 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Interpelacje i wnioski radnych. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności. 

5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 23.02.2018 r. 

6. Sprawozdanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2017 rok. 

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności 

Zwierząt na terenie Gminy Brzeg w roku 2017 r. 

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania narkomanii za 2017 rok. 

9. Analiza zadłużenia gminy i perspektywa spłaty istniejących zobowiązań. 

10. Przyjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Brzeg na 2018 rok (druk nr 1), 

b) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Brzeg w roku 2018 (druk nr 2), 

c) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej                                       

(druk nr 3), 
d) powołania składu osobowego doraźnej Komisji Rady Miejskiej Brzegu (druk nr 4), 

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 5), 

f) podziału Gminy Brzeg na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu (druk nr 6), 

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Brzeg oraz za odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów (druk nr 7), 

h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów (druk nr 8), 

i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów (druk nr 9), 

j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy                          

(druk nr 10), 
k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy                        

(druk nr 11), 
l) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Brzeg (druk nr 12), 

m) opinii dotyczącej częściowego umorzenia i rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg                        

(druk nr 13), 
11. Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków. 

12. Wolne wnioski i informacje. 

13. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej Brzegu. 

 
 

 

 

                                                                               Serdecznie zapraszam 

                                                                     mieszkańców miasta do wzięcia udziału                       

                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu 

 

                                                             Barbara Mrowiec 
 


