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RMiG.0002.24.2016                                                                       Białobrzegi, dnia 18 listopada 2016 r.                                                                                          
  

 
 

      Z A W I A D O M I E N IE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446 
z późn. zm.)  z w o ł u j ę  XXIV sesję Rady Miasta i Gminy Białobrzegi.  

Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta i Gminy w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9. 
 
Porządek sesji: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miasta 

i Gminy Białobrzegi.  
2. Informacja o pracy Burmistrza za okres od ostatniej sesji i realizacji uchwał. 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  na 2017 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia opłaty prolongacyjnej. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stowarzyszeniu Powiatowe Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości stanowiącej drogę 

wewnętrzną w obrębie Białobrzegi. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeźce. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

miasta i gminy Białobrzegi na lata 2014-2032”. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków                  

na terenie Gminy Białobrzegi. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Białobrzegi. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Białobrzegi. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, ochroną i utrzymaniem dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Białobrzegi. 

17. Podjęcie uchwały 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 2017 
rok. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych                  
w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznania. 

19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
20. Sprawy różne i zamknięcie sesji.      Przewodniczący  

                Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  
          Marcin Osowski  
  


