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RMiG.0002.29.2017                                                                 Białobrzegi, dnia 8 maja 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  XXIX sesję Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi, która odbędzie się w dniu 16 maja 2017 r. (wtorek) 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 zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,                

po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Białobrzegi przez osoby prawne inne niż 
Gmina Białobrzegi i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości                        
ich pobrania i wykorzystywania. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka "KRASNAL"                                 
w Białobrzegach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia statutu Publicznego Żłobka „Krasnal”                             
w Białobrzegach. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XVIII/154/2016 Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek 
organizacyjnych Gminy Białobrzegi zaliczonych do sektora finansów publicznych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz 
szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych                          
w szkołach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/199/2016 Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi z dnia 28 listopada 2016 roku  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; 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/048/2015 Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 roku  w sprawie ogłoszenia zasad postępowania                         
w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy                        
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów                   
i wysokości stypendiów sportowych rodzajów i wysokości stypendiów sportowych                    
dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów sportu prowadzących 
szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym               
lub krajowym współzawodnictwie sportowym.      

15.  Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Białobrzegi                
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za rok 2016. 

16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
17. Sprawy różne. 
18.  Zamknięcie sesji.  
 
        Przewodniczący 

       Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

        Marcin Osowski 


