
Rajgród, 17 listopada 2022 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Rajgrodzie 

BR.0002.13.2022 

Sz. P. 

……………………………. 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) zwołuję LV Sesję Rady Miejskiej  

w Rajgrodzie w dniu 23 listopada 2022 r. Obrady rozpoczną się o godzinie 13:00 w sali 

konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie. 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i pracy od ostatniej sesji. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2022,  

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2022-30, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Grajewskiemu, 

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu, 

e) rocznego programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

f) zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Rajgród oraz 

warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych, 

g) sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu przy ul. Warszawskiej 26 w Rajgrodzie, 

znajdującego się w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości 

wspólnej i w gruncie. 

h) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Rajgród, 

i) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 



j) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

k) ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, 

l) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2021/2022. 

7. Wnioski i oświadczenia radnych. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad. 

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ 

                                  Marek Bućko 


