
 

ZAWIADOMIENIE 

 

OSO.0002.18.2020 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam, iż dnia  
31 marca 2020 r.  o godz. 9.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Sejnach 
odbędzie się XVIII Sesja Rady Miasta Sejny 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Miasta Sejny z dnia 24 lutego 2020 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny 

na lata 2020-2024. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej 

na części działki o numerze geodezyjnym 505. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sejny na 

2020.  

9. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w roku 2019. 

10. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny w roku 2019. 

11. Sprawozdanie za rok 2019 z działań zespołu interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Sejnach. 

12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 r. oraz potrzeby 

związane z realizacją zadań. 

13. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach za 

2019 rok.  

14. Zakończenie obrad.   

 

 

 

 

                                                                Przewodnicząca Rady Miasta Sejny 

 

                                                                                  (-)  Jolanta Beata Bagińska  
 

 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie na podstawie art. 20 ust.1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) obrady Sesji Rady Miasta Sejny są transmitowane i utrwalane za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępnione w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Sejny i na stronie internetowej miasta. 
 

 

 

 


