
 
      

                   RADA MIASTA I GMINY  
                          BIAŁOBRZEGI 
             
                   www.bialobrzegi.pl 
 

 

Adres: Plac Zygmunta Starego 9 
26-800 Białobrzegi 
woj. mazowieckie  
Tel./fax 048 613 25 72 
 

NIP: 798 12 51 885 
Regon: 000527641 

http://www.bialobrzegi.pl  
e-mail:rmig.bgi@bialobrzegi.pl 

 
 

RMiG.0002.26.2017                                                           Białobrzegi, dnia 25 stycznia 2017 r.                                                                                          
  

 
 

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

 
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  XXVI sesję Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi, która odbędzie się w dniu 2 lutego 2017 r. (czwartek) 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 2017. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości 

położonych w obrębie geodezyjnym Brzeźce. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy, po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu na okres 

powyżej 3 lat części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 731/3, położonych w mieście 
Białobrzegi. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/037/2015 Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości                 
i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/042/2015 Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
12. Sprawy różne 
13.  Zamknięcie sesji.  
         Przewodniczący 
       Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  
         Marcin Osowski   
  

   


