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Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o sanrorządzie gminrrynl /tekst

jedn,Dz.U.z2019r.poz.506zpóżn.zm.l nawniosekBurmistrzaMiastaSanokazwołujęXXVII

Nadzwyczajną sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w drritl 22.04.2020r.
/środa/ o godz. 1600 w Sali Klubu Górnika Drzv ul. Grzegorza 2 w Sanoku
porządkiem obrad;

1.

2.
3.
4.

5.

6,
7.
8.

Otwarcie obrad.
Powołanie sekretarza sesji.
Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustaletria fbrm pollrocy dla najenlców
lokali użytkowych stanowiących własnośćGminy Miasta Sanoka. któr,ych p}ynnośc
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywrrych konsekwenc.ji
ekonomicznychz powodu COVID-l9, z ewentualnym podjęciern uchwały w tej sprarvie,
Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przedłużeniaterminów płatrrościrat
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynnośćfinatlsowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonollliczrr.r-clr
z powodu COVID-I9. z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprar.vie.
Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia opinii o znriatrie statttttl
Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
Informacja Burmistrza Miasta na temat aktualnych działań samorządoyych.
Zamknięcie obrad sesji.
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Ze względu na

sytuację epidemiologiczną i konieczność dotrzymania wymogów
bezpieczeństwa, w sesji będą brali udzial Ęlko Radnio przedstawiciele Urzędu Miasta oraz
osoby zabezpieczające od strony technicznej przebieg obrad.

Zgodniezart.ż5 ust,3 ustawy zdnia 8 marca l990 r. o samorządzie grninnyln (t. j. Dz. U.z20l9r. poz.
506 z poźn.zm.) - pracodawca zobowiązany jest zwolnic radnego od pracy zarvodolve_j w celtl
umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
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Przewodniczący Rady Miasta Sanoka
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17 ust. 2 Statutu Miasta uprzejmie proszę Pana Przewodniczącego
o zwołanie Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta - poświęconej przedstawieniu uchwał
zńązanych z pomocą dla najemców lokali uzytkowych oraz dla przedsiębiorców ponoszących
negatywnie konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii wirusa COVID-19,
Zgodnie

z następującym porządkiem obrad:

l.

Rozpatrzenie projektu uchwaĘ w sprawie ustalenia form pomocy dla najemców lokali
użytkowych stanowiących własnośćGminy Miasta Sanoka, których płynnośćfinansowa uległa
pogorszeniu w zwiryku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID_19.

2.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużeniaterminów płatnościrat podatku
od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynnośćfinansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-I9.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/l02119 Rady Miasta Sanoka

w sprawie ustanowienia Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu,
4. Informacja Burmistrza Miasta Sanoka na temat aktualnych dzińań samorządolvych.

W zń. przekazuję projekty Ww uchwał.
Otrzymują:
l, Adresat,
2. a/a.
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