
Narew, dnia 3 grudnia 2018r. 

Or. 0002.3.2018 

 

 

 

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

(Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję III Sesję VIII kadencji Rady Gminy Narew w dniu 

18 grudnia 2018 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy 

ul. Mickiewicza 101 z następującym porządkiem obrad: 

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

2. Ustalenie porządku dziennego. 

3. Przyjęcie protokołu z I sesji oraz II sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Narew. 

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2018 rok oraz podejmowane 

działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy. 

5. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. 

6. Podjęcie uchwał: 

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Narew w stowarzyszeniu 

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”; 

- w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Narew; 

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

- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym 

od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; 

- w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych i sołtysów Gminy Narew; 

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok; 

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2019 rok; 

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2019 – 2032; 

7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Wolne wnioski, informacje. 

11. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy Narew. 

 
W załączeniu przekazuję: 

– projekty uchwał 
– 2 pisma od mieszkańca; 

Przewodnicząca Rady 

Aneta Leonowicz 

 

 

 

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. 


