
O G Ł O S Z E N I E 
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446) została zwołana  

 XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bisztynku, która odbędzie się dnia 21 kwietnia 2016r. o godz.12
00

  w Ośrodku 

Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. 
 

Przedmiotem sesji będzie:  
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku za 2015r. 

5. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Bisztynku wraz z filiami za 2015r. 

6. Sprawozdanie z działalności ZGKiM sp. z o.o. w Bisztynku za 2015r. 

7. Sprawozdanie Zarządu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o. za 2015r. 

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku za 2015r. 

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015. 

10. Sprawozdanie z wyników konsultacji w przedmiocie zniesienia osiedla Sątopy-Samulewo i utworzenia sołectwa Sątopy-Samulewo przeprowadzonych z 

mieszkańcami osiedla Sątopy-Samulewo. 

11. Sprawozdania z całorocznej pracy Rady Miejskiej i działalności stałych Komisji Rady za 2015r. 

12. Informacja Burmistrza o działaniach podjętych w okresie między sesjami i realizacji uchwał. 

13. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. 

14. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku, 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2016-2022, 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016, 

4) w sprawie reprezentowania miasta Bisztynek w Stowarzyszeniu „Cittaslow – międzynarodowa sieć miast dobrego życia”, 

5) w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Bisztynek Osiedla Sątopy-Samulewo, 

6) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Bisztynek na 2016 rok, 

7) w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bisztynek w przedmiocie aktualizacji Ponadlokalnego programu rewitalizacji 

sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Bisztynek, 

8) w sprawie uchylenia uchwały Nr X/52/15 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bisztynek na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata, 

9) w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

10) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wolne wnioski  i informacje. 

17.Zamknięcie sesji.                                                                                                                                                  

Bisztynek, dnia 13.04.2016r.            Przewodniczący Rady Miejskiej       

                                                                                                   /-/ Zbigniew Drozdowski   


