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Zawiadłmiam, źe w dniu 19 ezęrvca 2019:oku o godz !3* * srli posiedze UrzsuGminy Bartnigk* odbędzie *ię posiodzenis rx,$*s't ilJ' Gniny Bertniczka.

PORZADEK 9BRADI

l. Otwarcie sesji.
a. stwierdzeniequonr&,
b. przedstawienie porądku obrad.

? Prryjęcie protokoł w z VI,V[ i vm sesji Rady Gminy Bartniczka3. Informacja z działalnofq w jta w ohesiJmięał*.'v:"v*
4. Sprawozdanie przewodnicąJych komisji 

" 
p.- [o*iJ:i.5. Roąpabzenie projekt w uchwał:

a) o zmianie uchyałr w sprawie uchwalenią budzefu Gminy Barfuiiczka na 2019 rok,b) w sprawie arriany Wieioletniej Prognozy Finansowej Gminy Ba*niczkąc) w sprawie wotłm zaufania dŁyj" c*ioy Bartnic.ka po debacie nad Raportem
o stanie gruny Bar&riczka za201g mk

d) w sprawie rozpatzenia sprawozdaniŁ? vrkonania budżetu gminy za rok 20l8,e) w spawie udeielenia absotutoriurn wo;tb*i c*ioy ; ry*il *ik""*;;i*ail -gniny za 2018 rok,
0 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatow na łavynik w do Sądu

Rejouowego ui Ę16rlnigy,
g) w sprawie uchvłąlenia Regulaminu dostarczarria wody i odprowadzania ściek w naterenię Ciminy Baraniczką
h) w sprawie aniany uchwały dotycącej zasad udzielania stypendium dla ucz.ni rv za

nryniki wnauce,
l) w sprarvie wyrażenia zgody na nabycie ptzez Gminę Barfuiczka nieruchomości

niezbudorłanycĘ połozonych we wsi Gutowo,j) w sprawie vrryraze1|a zgady na nabycie na własność.Gminy Bartniczka grunt w
położołych wę wsi Komorowo,

k) w sprawie_ wyrażenia zgdy na nabyoie na własność Gminy Bartrriczka grunt w
położonych we wsi Komorowo i Jastzębie,

l} w sprewis wyrausnia zgody na nabycic na wł*snsść
połozonysh w* wsi lglicz3rnrą

Snniny Bartnicxka gruntiw

m) w spra'wie pozbawienia kategorii dtogi gmiilnej Radoszki Ę i określenia jej
przebiegu,

n) w sprawie warunk w udzielania bonifikat od jednorazowej- opłaty 73
przekształce,lria prawa uzytkowania wieczystego grunt w zabudowanycil na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych grunt w,

o} w sprawie okreśtenia zasad wydzi*Ł*ii'i"łeru"lo*ości sanov,,iąqych własność
Gminy BarmicĄ na.czas ozrmczony dfuxzy nie tray lata lub na."au nięoznaczony'p) w sprawie ołre!ślenia psad obciąeenia nieruchomości stanowiących własność
Gminy Barfuicz'ka słuzębnością przesyfu na rrecz przedsiębiorcow, '

q) w sprawie raliczwiadr9s do kategorii drog gmionych i ustxenia ich przebiegą

'] w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o 
"rypłxę 

dodatku
ocena zasob wpomCIcy społecznej.
Informacja o intapelacjacĘ wnioskach i zapytaniach radnych.
Wolne wnioski.
pamknięcie D( Sesji Rady Gminy Barłricz"ka.
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