
Narew, dnia 11 lutego 2019r. 

Or. 0002.5.2019 

 

 

 

 

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 V Sesję VIII kadencji Rady Gminy Narew w dniu 

21 lutego 2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy 

ul. Mickiewicza 101 z następującym porządkiem obrad: 

 

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

2. Ustalenie porządku dziennego. 

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Narew. 

4. Wnioski z posiedzeń Komisji. 

5. Informacje z realizacji wniosków z posiedzeń komisji. 

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

7. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w I półroczu 2018 roku. 

8. Podjęcie uchwał: 

- w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Hajnówce; 

- w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gminy 

Górnej Narwi; 

- w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w 

akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach przeciwpożarowych; 

- o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Narew, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków; 

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

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2019 rok. 

9. Sprawozdanie działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

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

11. Wolne wnioski, informacje. 

12. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Narew. 

W załączeniu przekazuję: 

– projekty uchwał, 

– Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego; 

– Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Narew w sprawie przyjęcia z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 

kultury Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi za 2018r. 

– 3 pisma od mieszkańca wsi Trześcianka; 

– Odpowiedź Dyrektora ZSP w Narwi. 

– Pismo ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. 

 

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. 


