
 

Narew, dnia 8 grudnia 2017r. 

Or. 0002.32.2017 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXII Sesję VII kadencji Rady Gminy Narew w dniu 

29 grudnia 2017 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy 

ul. Mickiewicza 101 z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku dziennego. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Narew. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Narew za 2017 rok. 

6. Wręczenie upominków Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi. 

7. Wnioski z posiedzeń Komisji. 

8. Podjęcie uchwał: 

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew; 

 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy 

Narew; 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru 

gminy Narew; 

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew; 

 w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/55/15 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew; 

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r; 

 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032; 

 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2018 rok. 

 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018– 2032; 

9. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Wolne wnioski, informacje. 

11. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Narew. 

 

W załączeniu przekazuję: 

– projekty uchwał; 

– projekty planów finansowych NOK, GBP i ZSP; 

– pismo w sprawie naprawy drogi w Waniewie; 

– pismo w sprawie naprawy drogi w Trześciance; 

– pismo w sprawie dofinansowania dla policji; 

– pismo od mieszkańców z Krzywca; 

– skarga. 

 

Przewodnicząca Rady 

Walentyna Timofiejuk 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy cytowanej na wstępie pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu 

umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 


