OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z póżn. zm.) została zwołana
XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bisztynku, która odbędzie się dnia 24 listopada 2022r.
o godz.1400 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL zwyczajnej i XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bisztynek za rok szkolny 2021/2022.
5. Informacja Burmistrza o działaniach podjętych w okresie między sesjami i realizacji uchwał.
6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w
istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku.
2) w sprawie stawki podatku rolnego na rok 2023.
3) w sprawie podatku od nieruchomości.
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bisztynek na lata 2022-2034.
5) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.
6) w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2023.
7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i umów najmu nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
8) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/189/14 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bisztynek oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
9) w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Bisztynek.
10) w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bisztynku.
11) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie.
12) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej.
8. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji.
Bisztynek, dnia 14 listopada 2022r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Zbigniew Drozdowski

