OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 2.09.2011 r. o godzinie 1000 w Ratuszu
odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcia protokołów z sesji Rady Miejskiej z 27.05.2011, 17.06.2011 i 01.07.2011 roku.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Ocena wyników finansowych oraz funkcjonowania spółek miejskich za 2010 rok oraz ZNM.
7) Prognoza demograficzna placówek oświatowych.
8) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta na 2011 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
miasta na 2011 rok (druk nr 1),
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
( druk nr 2 )
c) odpłatności za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o
charakterze użyteczności publicznej w przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasta
Brzegu ( druk nr 3 ),
d) zmiany uchwały Nr XII/80/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Brzegu,
wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego
parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat ( druk nr 4 ),
e) uchwalenia „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Gminy Miasta Brzegu na lata 2011 – 2026”, ( druk nr 5 ),
f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Brzeg ( druk nr 6 ),
g) przystąpienia Gminy Miasto Brzeg do realizacji projektu „Mini Akademia Przedszkolaka”,
( druk nr 7 ),
h) zorganizowania wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Miasto Brzeg ( druk nr 8 ),
i) utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych w Brzegu w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
( druk nr 9 ),
9) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
10) Wolne wnioski i informacje.
11) Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej Brzegu.
Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski

