
 

OBWIESZCZENIE 
 Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 

podaję do publicznej wiadomości postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie 

zwołania VII Sesji Rady Gminy Białowieża. 

 

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

Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża 

z dnia 04 czerwca 2019 r. 

w sprawie zwołania VII Sesji Rady Gminy 

 

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

2019 r. poz. 506) 

 

p o s t a n a w i a m 

 

1.  Zwołać VII Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14:00 dnia 12 czerwca  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 VI 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. Debata nad Raportem o stanie Gminy Białowieża 

7.1 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białowieża wotum zaufania.   

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białowieża absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu na 218 rok.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2036.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości obowiązującej na terenie 

Gminy Białowieża.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę Białowieża od 1 września 2019 roku.   

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Białowieża.   

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych zajęcia w grupach mieszanych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Białowieża.   

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych zajęcia w 

grupach mieszanych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białowieża.  

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

przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Białowieża.   

17. Odpowiedź Wójta na interpelacje, zapytania i wnioski radnych, które wpłynęły na ostatniej 

sesji lub w okresie międzysesyjnym. 

18. Interpelacje i zapytania. 

19. Wolne wnioski. 

20. Zakończenie obrad. 

 
 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

           /-/  Włodzimierz Wołkowycki 


