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Zawiadomienie 
 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                              

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)  z w o ł u j ę  XV sesję Rady  Miasta i Gminy Białobrzegi.  Sesja 

odbędzie się 28 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 16.00  w sali konferencyjnej Urzędu  

Miasta i Gminy w Białobrzegach,  Plac Zygmunta Starego 9. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Rady Miasta i Gminy Białobrzegi.  

3. Informacja o pracy Burmistrza za okres od ostatniej sesji i realizacji uchwał. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Podjęcie uchwał przez Radę Miasta i Gminy w sprawie: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi. 

2) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016. 

3) przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Białobrzegi-Radzanów”. 

4) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 

1138/7 i 1245/3 położonej w obrębie Białobrzegi gm. Białobrzegi. 

5) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Białobrzegi ozn. nr ewid.: 1463/3 i 2488 położonej w obrębie Białobrzegi gm. 

Białobrzegi.  

6) upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II- Ochrona 

Środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia  

pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi- etap II”. 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 
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8) określenia: kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 

do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę 

Białobrzegi dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

9) określenia: kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez 

Gminę Białobrzegi dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół 

podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia tych kryteriów. 

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Prezentacja koncepcji zagospodarowania terenów nadpilicznych. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie sesji.       

 

 

               Przewodniczący  

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

 

                   Marcin Osowski 


