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Bartniczka, dnia 12 grudnia 2022 r.

PO.0002.38.2022

Sz. P.
Alakta

Zawiadamiam,, że w dnia 28 grudnia 2022 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu

Gminy Bartniczka odbędzie się posiedzenie XXXVII Sesji Rady Gminy Bartniczka.

PORZADEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
a. stwierdzenie quorum,
b. przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII z Sesji Rady Gminy Bartniczka.
3. Informacja z działalności Wojta w okresie międzysesyjnym.
4' Sprawozdanie przewodniczących komisji Zprac komisji.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Battntczkana20Ż2 rok,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowe.j Gminy Bartniczka na lata Ż022-

2030,
c) w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Barlniczka na2023 rok,

- odczytanie projektu uchwały budzetowej,
przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady dotyczących projektu budzetu,

- odczytante opinii Regionalnej izby Obrachunkowej o projekcie budzetu,
- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

głosowanie nad projektem uchwały budzetowej.
d) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata2023-

20Ż6,
e) w sprawie określenia szczegołowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie

nalezności pienięznych mających charakter cywilnoprawny' plzypadających Gminie
Bartniczka i jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy
publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu
uprawnionego do udzielania tych ulg,

0 w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Baftniczka,
g) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian Za uiszczoną ptzez właściciela nieruchomoŚci opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczegolności częstotliwośó odbierania
odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposob świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

h) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy BartniczkanaL)23 rok.
6. Informzicja o interpelacjach, wnioskach i zap5Ąaniach radnych.
7. Wolne wnioski.
8' Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Bartntczka.


