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Zaproszenie na sesję
Lesko, dnia 23 kwietnia 2018 r.

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na LVIII 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 2017 r. poz. 1875) Sesja odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godz. 09:30
w sali Nr 109 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie listu gratulacyjnego dla Pani Marii Romanek za zdobycie najwyższej nagrody w teleturnieju telewizyjnym
„Milionerzy.”
4. Przyjęcie protokołu z LVI i LVII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
7. Podjęcie uchwał:
1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
2. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych, doradców zawodowych.
3. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
4. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej i wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego w drodze
bezprzetargowej.
5. Uchwała wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości
gruntowych oznaczonych jako działki nr ewidencyjny 1607/1, 1607/2, 1607/3, 1607/3, 1607/4, 1607/5, 1607/6 i 1607/7,
położonych w Lesku stanowiących własność Gminy Lesko.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lesko
na lata 2017 – 2023.”
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Interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski.
Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
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