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Zaproszenie na sesję
Lesko, dnia 18 czerwca 2018 r.
ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszam na LX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Sesja odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 14:00
w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
Informacja w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Lesko.
Podjęcie uchwał:

1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy w
celu realizacji umowy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w Gminie Lesko.
3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy
2018 na odbiór, transport i zagospodarowania odpadów komunalnych.
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
6. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości mienia komunalnego
gminy Lesko, położonej w Lesku oznaczonej jako działka nr 1541/2 o pow. 0,0369 ha posiadająca księgę wieczystą nr
KS1E/00014765/8, dla właścicieli działek przyległych nr 1495 i 1542 położonych w Lesku.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części działki komunalnej nr 327/32 o pow. ok. 0,1106 ha położonej w
Dziurdziowie posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00029670/3 za część działki nr 343/1 o pow. ok. 0,0648 ha położonej
w Dziurdziowie posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00002456/2.
8. Uchwała w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Lesko
1.
2.
3.
4.
5.

Interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski.
Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
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