Czarna Białostocka, dn. …… listopada 2017 r.
GMINA
CZARNA BIAŁOSTOCKA

BURMISTRZ
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Znak pisma: RM.0002.9.2017

K O M U N I KAT
z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 14 listopada 2017 r.
Rada Miejska w Czarnej Białostockiej na XXXV sesji w dniu 14 listopada 2017 r.:
1) przyjęła protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2017 r. oraz

protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej z dnia 5 października 2017 r.;
2) przyjęła sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami;
3) wysłuchała informacji na temat projektu budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2018 r.

i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024;
4) omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Czarna Białostocka;
5) omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
6) podjęła następujące uchwały:*

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2017 rok - uchwała
Nr XXXVI/245/17;
 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna
Białostocka na lata 2017 – 2021 - uchwała Nr XXXVI/246/17;
 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Czarna Białostocka na okres od dnia
1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. - uchwała Nr XXXVI/247/17;
 w sprawie nabycia działki nr 1445/2 obręb Czarna Białostocka - uchwała
Nr XXXVI/248/17;
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 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy
Czarna Białostocka na lata 2017 – 2023 - uchwała Nr XXXVI/249/17;
 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
szkól, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
na terenie Gminy Czarna Białostocka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystywania - uchwała Nr XXXVI/250/17;
 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2018 roku - uchwała Nr XXXVI/251/17;
 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości - uchwała Nr XXXVI/252/17.

BURMISTRZ
mgr Jacek Chrulski

* Z treścią uchwał można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A
(tablica informacyjna urzędu i pokój nr 107) oraz na stronie internetowej:
https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl
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