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Zaproszenie na sesję
Lesko, dnia 23 kwietnia 2019 r.
ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszam na VIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz.
17:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
Podjęcie uchwał:

1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lesko na 2019 rok.
2. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lesko.
3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat, drogą bezprzetargową gruntu stanowiącego
własność Gminy Lesko, oznaczonego jako działka nr 248 o pow. 6,15 ha położonego w Lesku, obręb: Posada Leska, dla
której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1E/00028111/0, z przeznaczeniem na uprawy rolne.
4. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości Gminy Lesko, położonej
w miejscowości Bezmiechowa Dolna oznaczonej jako działka nr 346 o pow. 0,0354 ha , objętej księga wieczystą
nr KS1E/00026290/4, dla właścicieli działek przyległych nr 344, 343 oraz 347 i 348.
5. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Lesko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 349 o pow. 0,0252 ha położonej w miejscowości
Bezmiechowa Dolna, której stan prawny uregulowano w księdze wieczystej nr KS1E/00027597/3.
6. Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku poprzez ustalenie dodatkowych
lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
7. Uchwała w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
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
mgr Dariusz Kotyła
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