
          
 
 
             

Nasz znak: BR.0002.13.2016         Data: 08.11.2016 r. 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 
poz. 446) zwołuję 

XXIX sesję Rady Gminy Szczytno VII kadencji  

na dzień 16 listopada  (środa) 2016 r. na godzinę 13:40 

Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno 
 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Interpelacje i wnioski. 
5. Informacje w sprawie realizacji obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez osoby zobligowane. 
6. Podjęcie uchwał: 

6.1 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  wydzierżawienia 
części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne; 

6.2w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za 
pojemnik o określonej pojemności; 

6.3w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Korpele”; 
6.4w sprawie zmiany uchwały nr VIII/63/2011 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia 

„Planu Odnowy Miejscowości Lemany na lata 2011-2017” ; 
6.5w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lipowa Góra Wschodnia” ; 
6.6w sprawie zmiany uchwały nr XLII/259/09 z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia 

„Planu Odnowy Miejscowości Olszyny na lata 2007-2013” ; 
6.7w sprawie zmiany uchwały nr L/317/10 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu 

Odnowy Miejscowości Romany na lata 2010-2016” ; 
6.8w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szczycionek” ; 
6.9w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zielonka i Wałpusz” ; 
6.10w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla Gminy Szczytno na 2017 rok; 
6.11w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczytno na lata 

2016- 2018; 
6.12w sprawie wystąpienia Gminy Szczytno ze Spółki Warmińsko- Mazurskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Olsztynie; 
6.13w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2016-2026; 
6.14w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytno na 2016 rok. 

7. Sprawy różne. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
9. Zakończenie obrad. 
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas związany z wykonywaniem funkcji w 
organach rady (art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym               (t.j. Dz. U. 2016 poz. 446)  
     

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno 

   

Zbigniew Woźniak  


