Z AR,Z ĄDZENIE NR 209 12020
BURMISTRZA WASILKOWA

zdniaLl sĘcznia2020

r.

w sprarvie przekazania projektów uchwał Radzie Miejskiej

Na

podstawie art,30ust.2pktlustawy

zdnia 8marca 1990r. osamol,ządzie gmirrnym (tj.Dz.U. z2019r,

poz, 506 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Wasilkowie projekty uchwał:
1) znlieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

2)znlieniający uchwałę wsprawie wysokości izasad ustalania oruz rozliczarria dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki na terenie Gminy Wasilków;
iwydatków nimi finansowanyclr dla jednostek
budzetowych pt,owadzących działalnośćokreśloną w ustawie z dnia |4 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

3) zmieniający uclrwałę w sprawie wydzielonego raclrunku dochodów
4)

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnościza usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, zwyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczycl,t dla osób zzaburzęniami psychiczrrymi oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

5)

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie
Burmistrza Wasilkowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

6) w sprawie zbycia nieruchomości;
7) w sprawie rrabycia nieruchomości gruntowej do zasobów gmirrnych;
8) w sprawie nadania

nazw ulicy we wsi Nowodworce;

9) w sprawie nadania

nazw ulicy w mieścieWasilków;

10)w sprawie nniany rniejscowego planu zagospodarowania przestt,zennego częścigruntów grniny Wasilków (rejon
wsi Studzianki);

r,

w sprawie wyboru
l 1) zmieniający uchwałę nr XIIl122l19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 sierpnia 2019
metody ustalenia opłaĘ za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

l2)w

sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicielinieruchomościza usługi odbierarria odpadów
kornunalnych od właścicielinieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowycIr i transportu nieczystości
ciekłych, świadczonych na telenie gminy Wasilków;

w sprawie wzoru deklaracji o wysokościopłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości zamieszkaĘch, niezamieszkĄch, mieszanych (na których jednocześnie zamieszkują i nie
zamieszkują mieszkańcy) oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruclromości
wykorzysĘwane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe;

13)

14) w sprawie udzielęnia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych;

l5) w sptawię zmian do budzettr gminy na 2020 rok;
l6) w sprawi e zmial. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2020-2034,
§ ż, Zarządzenie wclrodzi w życie z dnienr wydania.
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