
Bystrzyca Kłodzka, dnia 23 marca 2023 r. 
           BR.0002.77.2023 

PRZEWODNICZĄCY   

RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ  

 
        działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z  2023 r., poz. 40)     

zwołuję w dniu: 

 

31 marca 2023 r. (piątek) o godz. 1100 
w sali obrad Rady Miejskiej nr 216 w Ratuszu na Placu Wolności nr 1  

LXXVII po wyborach sesję Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji  

 

 
Porządek dzienny sesji: 

     1. Otwarcie obrad. 
     2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
     3. Wskazanie wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za obliczanie wyników głosowań imiennych. 
     4. Informacje przewodniczącego o wprowadzonych autopoprawkach do porządku obrad. 
     5. Wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad. 
     6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

     1/   zmian w budżecie gminy na rok 2023; 
     2/   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka; 
     3/   poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   
     4/   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  
     5/   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (lokal użytkowy Okrzei), 
     6/   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (nieruch. Wilkanów), 
     7/   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (nieruch. Stara Bystrzyca), 
     8/   o zmianie uchwały nr XIX/170/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na     
           terenie gminy Bystrzyca Kłodzka,                 
     9/   określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  
           działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni  
           ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, 
    10/  o zmianie uchwały nr LXX/564/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych     
           przez  właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  
           i transportu nieczystości ciekłych, 
    11/  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno-powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  
           Południowego Obszaru Funkcjonalnego, 
    12/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla części wsi Wilkanów,  
          gmina Bystrzyca Kłodzka; 
    13/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Spalona, gmina Bystrzyca    
          Kłodzka; 
    14/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy  
          Bystrzyca Kłodzka w 2023 roku. 
7.  Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. 
8.  Sprawozdanie z działalności CIS.  

      9.  Informacja przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej sesji. 
    10.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami. 
    11.  Interpelacje i zapytania radnych. 
    12.  Informacje Przewodniczącego Rady. 
    13.  Sprawy różne. 
    14.  Zamknięcie obrad. 

 

 


