
 

OBWIESZCZENIE 
 Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z 

późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w 

sprawie zwołania V Sesji Rady Gminy Białowieża. 

 

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

Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża 

z dnia 19 marca 2019 r. 

w sprawie zwołania V Sesji Rady Gminy 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 

r. poz. 994 z późn. zm.) 

 

p o s t a n a w i a m 

 

1.  Zwołać V Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14:00 dnia 27 marca  2019 r. 

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 IV Sesji Rady Gminy Białowieża.  

4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady. 

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pracy międzysesyjnej. 

6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy międzysesyjnej. 

7. Przedstawienie odpowiedzi na Stanowisko Rady Gminy Białowieża w sprawie utrzymania 

czystości i porządku w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Białowieża.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy na 2019r.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  funduszu sołeckiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Białowieża oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Skarg i Wniosków. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 

numerem geodezyjnym 621/19 obr. Białowieża 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białowieża na czas nieokreślony oraz o 

wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Białowieża na lata 2019 – 2023.  

15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz 

Programu wspierania rodziny za 2018 rok. 

16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Białowieża.  

17. Stanowisko w sprawie likwidacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wiz zakupionych 

dla obywateli Białorusi.  

18. Odpowiedź Wójta na interpelacje i wnioski radnych, które wpłynęły na ostatniej sesji lub w 

okresie międzysesyjnym. 

19. Interpelacje i zapytania. 

20. Wolne wnioski. 

21. Zakończenie obrad. 
 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

           /-/  Włodzimierz Wołkowycki 


