
  
ORG.0002.10.2011               Juchnowiec Kościelny, 2011-09-15 

 

O G Ł O S Z E N I E 
 
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na dzień 

26 września 2011r. (poniedziałek), na godz. 14.00, w Ośrodku Kultury w Gminie 
Juchnowiec Kościelny, X-tą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny. 

  

PPoorrzząąddeekk  oobbrraadd  sseessjjii::  

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z sesji Nr VIII/11 i IX-tej sesji nadzwyczajnej. 

4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej. 
5. Informacja Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Arłukowicza  

o podstawowych założeniach i koncepcji rozwoju obszaru metropolitarnego. 
6. Funkcjonowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy. 
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu gospodarowania odpadami.  

8. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r. 
9. Funkcjonowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy. 
10. Interpelacje wnioski i zapytania radnych w tym zapytania sołtysów. 

11. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu: 
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości; 
b) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości; 
c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości; 
d) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Juchnowiec Kościelny do 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Stanisławowo – 
Halickie” 

e) w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny  

f) w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pana Edmunda Krutula do usunięcia 
naruszenia jego interesu prawnego i  uprawnienia przez Radę Gminy Juchnowiec 
Kościelny uchwałą Nr VI/37/11 z dnia 10 maja 2011r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty – obszar planistyczny 
Olmonty Wschód 

g) w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 

25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2011 rok. 

h) w sprawie zmian w budżecie 2011 roku. 
i) w sprawie sposobu zabezpieczenia pożyczek i kredytów planowanych do 

zaciągnięcia w 2011 roku. 
j) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny   

12. Sprawy bieżące. 
13. Zakończenie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady 

                       Bożena Ewa Jakończuk 

 
 

Sesja ma charakter otwarty. 


