PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W MIĘDZYLESIU
informuję, że w dniu 26 października 2021 r.
o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,
plac Wolności 1, odbędzie się

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1/ w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy wraz z
informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o
przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za
pierwsze półrocze 2021 r.
5.2/ w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.
5.3/ w spr. zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia
18 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Międzylesie.
5.4/ w spr. przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2022 rok.
5.5/ w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Międzylesie na rok 2022 rok.
5.6/ w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Dolnik, część północnowschodnia.
5.7/ w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Długopole Górne, Dolnik,
Goworów, Międzylesie, Nagodzice, Pisary, Smreczyna, i Szklarnia, gmina
Międzylesie.
6. Informacja nt. składanych oświadczeń majątkowych za 2020 r.
7. Wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Międzylesiu
Jerzy Marcinek
* posiedzenia Rady Miejskiej odbywają się bez udziału publiczności – podstawa prawna art. 15 zzx ust. 1 i 2
ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywoływanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374.).

