ZARZĄDZENIE NR 368/2021
BURMISTRZA WASILKOWA
z dnia 19 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania projektów uchwał Radzie Miejskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 713 i 1378) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Wasilkowie projekty uchwał:
1) w

sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.;

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2021-2037;
sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na
realizację inwestycji drogowych w 2021 r.
4) w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wasilków;
5) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr XXXI/293/20 Rady
Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat;
6) w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność
Gminy Wasilków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na
czas nieoznaczony;
7) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejścia i przejazdu;
2) w
3) w

8) w

sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięcia w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego;
9) w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięcia w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego;
10) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalania stawki tej opłaty;
11) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, mieszanych (na których jednocześnie
zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy) oraz nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
§ 2. Wnioskuje się o ujęcie wyżej wymienionych projektów uchwał w porządku obrad najbliższej
sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Adrian Łuckiewicz

Strona 1

