
 

OBWIESZCZENIE 
 

 Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy 

Białowieża w sprawie zwołania  XLV Sesji Rady Gminy Białowieża  

 

P O S T A N O W I E N I E 

Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża 

z dnia 21 maja 2018 r. 

w sprawie zwołania XLV Sesji Rady Gminy 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 

p o s t a n a w i a m 

  1.  Zwołać XLV Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 1200 dnia 29 maja 2018r. 

2   Ustalić miejsce obrad w lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1. 

3.  Zaproponować następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Białowieża. 

4. Interpelacje, zapytania, wnioski. 

5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy 

w okresie międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie Przewodniczącego z pracy międzysesyjnej. 

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pracy międzysesyjnej. 

8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy międzysesyjnej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Białowieskiego 

Ośrodka Kultury za 2017r.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej za 2017r.  

12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie stypendium Wójta Gminy Białowieża za 

wyniki w nauce i inne osiągnięcia uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Białowieża. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę 

Białowieża  

14.  Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białowieża 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Dębowa” w Białowieży. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadanie nazwy ulicy ,,Zaułek Smolarzy” w Białowieży. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 

oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ulg w podatku od nieruchomości od budynków oraz 

budowli lub ich części zajętych a potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej na terenie 

Gminy Białowieża w ramach programu pomocy de minimis.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru  połączenia gminnych  instytucji  kultury działających na 

terenie Gminy Białowieża. 

20. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.   

21. Sprawy różne. 

22. Zakończenie obrad. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ 

          Krzysztof Zamojski 


