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Radny Rady Miejskiej w  Lipsku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 1875, zm. poz. 
2232; zm. z 2018 r. poz. 130.) zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w  Lipsku V II kadencji 
2014-2018, która odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. o godzinie 10°° (poniedziałek) w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad sesji tj. z dnia 12 lutego 2018 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w  okresie od 12 lutego 2018 r. 

do 26 marca 2018 r.;
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Informacja na temat ściągalności podatków i opłat lokalnych za rok 2017, w  tym opłaty za wywóz 

nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Lipsko;
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy;

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r. 
oraz prognoza potrzeb w  zakresie pomocy społecznej na 2018 r.
1) Wystąpienie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku;
2) Dyskusja;

7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 oraz plan potrzeb 
związanych z realizacją tych zadań na rok 2018;
1) Wystąpienie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku;
2) Dyskusja;

8. Podjęcie uchwał w  sprawie:
1) Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w  2018 r.;
2) Podziału Miasta i Gminy Lipsko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby 

wybieranych radnych w  każdym okręgu;
3) Podziału Miasta i Gminy Lipsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic

i siedzib obwodowych komisji wyborczych ;
4) Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
5) Zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych

i Urządzeń Kanalizacyjnych Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych 
w Lipsku na lata 2018-2020;

6) Zatwierdzenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Lipsku;
7) Ustalenia tiybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości

pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla publicznych 
i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;

8) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026;
9) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018;

9. Wnioski i zapytania sołtysów.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y  

Rady Miejskiej w Lipsku

Dane do kontaktu:
Iwona Krawczyk
insp. ds. obsługi rady miejskiej
teł (48)3780048 wew. 27 lub (48) 3784127
e-mail:rada(gjipsko. eu
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Podstawa prawna:
Zwolnienie z pracy na czas pracy w organach Rady Miejskiej w Lipsku następuje na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875, zm. 2232; zm. 2018 r. poz. 130.) oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15
i i ń n n i n  ,y pracy oraz udzielanie zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632.)maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności i


