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Zaproszenie na sesję
Lesko, dnia 21 maja 2019 r.

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszam na IX 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 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 14:00 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 protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Lesko oraz sprawozdania za 2018 r. z realizacji celów
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 -2022.
7. Podjęcie uchwał:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

1.
2.
3.
4.
5.

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lesko na 2019 rok.
Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości obciążanej działka nr 790
stanowiącej własność Gminy Lesko na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej oznaczonej jako działka
nr 878 położonej w miejscowości Huzele.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości, oznaczonej
jako działka ewidencyjna nr 309 o pow. 0,03 ha położonej w miejscowości Łukawica, na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej, której stan prawny uregulowano w księdze wieczystej nr KS1E/**********.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności części działki nr 305 o pow. ok. 0,0250 ha, położonej
w miejscowości Łukawica uregulowanej w księdze wieczystej nr KS1E/********** w celu urządzenia zatoki przy drodze
gminnej 346.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości
zabudowanej innymi budynkami niemieszkalnymi, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 56/3 i 56/4 o łącznej pow.
0,1047 ha położonej w miejscowości Łukawica, której stan prawny uregulowano w księdze wieczystej nr KS1E/**********
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku.
Uchwała wyrażenia zgody na nabycie prawa własności części działki nr 91 o pow. ok. 0,0300 ha, położonej w miejscowości
Manasterzec, której stan prawny uregulowano w księdze wieczystej nr KS1E/********** prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Lesku w celu urządzenia wewnętrznej drogi dojazdowej do urządzeń przepompowni.
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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