
OGŁOSZENIE 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14.09.2018 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 25.05.2018 r i 28.06.2018 r. 

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
6. Przedstawienie koncepcji budowy kąpieliska basenowego, jako III etap powstania strefy rekreacji w rejonie zbiornika Korfantego. 

7. Ocena wyników finansowych spółek miejskich za rok 2017. 

8.  Omówienie działania lokalnego transportu zbiorowego za 2017 i 2018 rok do czerwca br. 
9. Informacja z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. 

10. Wnioski do budżetu Gminy na 2019 rok 

11. Informacja z realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
12. Sprawozdanie z prac Komisji doraźnej do spraw Statutu Brzegu. 

a) przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Brzegu ( druk nr 1). 

       13 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 2), 

b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 3), 

c) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 

października 2018 r (druk nr 4), 

d) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brzegu oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg (druk nr 5), 
e) zmiany Uchwały Nr XLV/586/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej 

Piastowska 2 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków (druk nr 6), 
f) ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na 

środowisko na terenie miasta Brzeg (druk nr 7), 

g) uchylenia Uchwały Nr LVIII/414/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze 
inkasa (druk nr 8), 

h) zmiany uchwały Rady Miejskiej Brzegu Nr XXIX/325/17 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Brzeg do projektu 

„”Aktywny Kreatywny Maluch- program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg” i zabezpieczenia środków finansowych, jako 
wkładu własnego Gminy Brzeg na realizację projektu (druk nr 9), 

i) zmiany uchwały Nr XLV/592/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek  

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Brzeg (druk nr 10), 
j) odpłatnego nabycia od Powiatu Brzeskiego udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzegu przy 

ulicy Robotniczej 12 oraz ustanowienia hipoteki (druk nr 11), 

k) odpłatnego nabycia nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 35 (druk nr 12), 

l) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 13), 

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

n) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 15), 
o) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 16), 

p) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów (druk nr 17), 

q) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów (druk nr 18), 
r) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 19), 
s) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 20), 

t) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 21), 

u) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 22), 

v) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów (druk nr 23), 

w) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów (druk nr 24), 

x) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg (druk nr 25), 

y) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg (druk nr 26), 
z) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg (druk nr 27), 

aa) opinii dotyczącej częściowego umorzenia i rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg (druk nr 28), 

bb) rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu (druk nr 29), 
14. Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej Brzegu. 

Serdecznie zapraszam 

                                                                             mieszkańców miasta do wzięcia udziału 

                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu 

 

                                                              Barbara Mrowiec 


