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RMiG.0002.16.2020                                                          Białobrzegi, dnia 22 stycznia 2020 r.                                                                                          
  

 
         

Z A P R O S Z E N I E 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie                                
gminnym (t.j.Dz.U.2019.506 z późn. zm.)  i § 15 pkt 1 Statutu  Miasta  i Gminy Białobrzegi 
(Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego z 2015 r., poz.7348)  zapraszam na  XVI sesję Rady Miasta                      
i Gminy Białobrzegi, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 
9. 

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miasta i Gminy Białobrzegi.  
3. Informacja o pracy Burmistrza za okres od ostatniej zwyczajnej sesji i realizacji 

uchwał. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta                        

i Gminy Białobrzegi. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/281/2017 Rady Miasta                     

i Gminy Białobrzegi  z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta i Gminy Białobrzegi. 

9. Podjęcie uchwały 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. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty                          
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty                
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których 
znajdują się domki letniskowe. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty                          
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Sucha. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych na terenie gminy Białobrzegi, na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, ochroną i utrzymaniem dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta                   
i Gminy Białobrzegi. 

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

 
             Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
 
             Marcin Osowski  

 


