
OGŁOSZENIE 
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20.04.2018 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. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 23.02.2018 r i 15.03.2018 r. 

5. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności. 

6. Stan służby zdrowia w mieście. Informacja z Brzeskiego Centrum Medycznego. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej. Funkcjonowanie kopert życia -jaka ilość mieszkańców jest 

objęta tym systemem w Brzegu. 

8. Ocena stanu zieleni miejskiej i małej architektury – potrzeby i planowane inwestycje w 2018 r.                   

( w tym place zabaw),  

9. Informacja dotycząca stanu dróg, chodników i oświetlenia w mieście 

10. Analiza przygotowań do realizacji inwestycji w 2018 roku. 

11. 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) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 2), 

c) podziału Gminy Brzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 3), 

d) zmiany uchwały nr XII/99/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 września 2015 roku w 

sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg” (druk nr 4), 

e) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko 

grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej” na lata 2018-2022                         

(druk nr 5), 
f) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości 

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w 

przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg (druk nr 6), 

g) odpłatnego nabycia od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Brzegu 

nieruchomości położonej przy Placu Dworcowym (druk nr 7), 

h) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia 

Gminie Brzeg zadania publicznego Gminy Skarbimierz dotyczącego opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi (druk nr 8), 

12. Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej Brzegu. 

 

 
 

                                                                               Serdecznie zapraszam 

                                                                     mieszkańców miasta do wzięcia udziału                       

                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu 

 

                                                                 Barbara Mrowiec 

 


