OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.09.2011 r. o godzinie 1000 na Stadionie
Miejskim 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 oraz
02.09.2011 roku.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 r wraz z informacją o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, zawierającą informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z
objaśnieniami oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury za I półrocze 2011 r., tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Brzeskiego Centrum Kultury w
Brzegu.
7) Założenia do projektu budżetu miasta na 2012 rok.
8) Informacja na temat działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i prowadzonych przez nich
inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem stadionu miejskiego.
9) Informacja na temat stanu inwestycji i remontów w placówkach oświatowych.
10) 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) zmiany Uchwały Nr XI/69/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 maja 2011r. w sprawie
określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.
42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Miasto Brzeg ( druk nr 3 ),
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania z zakresu
ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzegu ( druk nr 4 ),
e) zmieniająca uchwałę Nr LXI/673/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 03 września 2010 roku w
sprawie wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych ( druk nr 5 ),
f) opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności Gminy Miasta Brzegu, ( druk nr 6 ),
11) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
12) Wolne wnioski i informacje.
13) Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału
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