
HARMONOGRAM 

POSIEDZEŃ  STAŁYCH  KOMISJI  RADY ORAZ  SESJI  RADY  MIEJSKIEJ 

wrzesień 2019 r. 
 

L.p. 

 
Data Sesja - komisja Proponowane  tematy Miejsce 

 

1.  

 
18.09.2019 r. 

godz. 1700 

 

Komisja 

Infrastruktury 

i 

Bezpieczeństwa 

Publicznego 

1) Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego. 
2) Zaopiniowanie projektów uchwał : 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Supraśl i wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy, 

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Supraśl i wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy, 

3) Sprawa zwrotu nakładów stanowiących 40% kosztów budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej o długości ok. 320,00 mb i sieci wodociągowej o 
długości ok. 290,00 mb w działkach o nr ewid.: 629/5, 628/6, 628/13, 608, 
744/1 (stanowiących własność Gminy Supraśl) położonych w Ciasnym, gm. 
Supraśl. 

4) Sprawa zwrotu nakładów stanowiących 50% kosztów budowy sieci 
wodociągowej o długości ok. 130,00 mb w działkach o nr ewid.: 698 
(stanowiącej własność Powiatu Białostockiego w zarządzie Powiatowego 
Zarządu Dróg w Białymstoku) oraz 695/15 (stanowiącej własność 
małżeństwa J. S. i Pani A. M. S.) położonych w Sobolewie, gm. Supraśl. 

5) Sprawa wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Supraśl. 

6) Sprawa wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Supraśl. 

7) Sprawa nabycia nieruchomości położonej w Supraślu, oznaczonej jako 
działka nr 339/16. 

8) Sprawa nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Supraśl działek położonych w 
Sobolewie, pod drogę wewnętrzną ul.Jabłoniowa. 

9) Sprawa nabycia części  nieruchomości położonej przy ul.Sarniej i ul.Sokolej 
w Sobolewie. 

10) Sprawa nabycia części nieruchomości położonej przy ul. Sarniej w 
Sobolewie. 

11) Sprawy różne – wolne wnioski. 
12) Zakończenie. 

 
 

 

Urząd 

Miejski 

w 

Supraślu 

 

 

 

2.  

 

 

18.09.2019 r. 

godz. 1800 

 

 

Komisja  

Budżetowo-

Gospodarcza 

1. Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał : 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

b) w sprawie zmiany wpf na 2019 r. 

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający 

rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację 

zadania (dot. rozbudowy i modernizacji gminnego systemu gospodarki 

wodno-kanalizacyjnej – Sobolewo etap III) , 

d) w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków (dot. remontu kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w 

Supraślu), 

e) w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej, 

f) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania 

inwestycyjnego. 

3. Sprawy różne – wolne wnioski. 

4. Zakończenie. 

 
 

Urząd 

Miejski 

w 

Supraślu 

  

18.09.2019 r. 

godz. 1900 

 

Zespół ds. 

Zaopiniowania 

kandydatów na 

ławników 

1) Otwarcie – przyjęcie porządku dziennego. 

2) Zaopiniowanie kandydatów na ławników 

3) Sprawy różne – wolne wnioski. 
4) Zakończenie. 

 

 
Urząd 

Miejski 

w 

Supraślu 



  

19.09.2019 r. 

godz. 1530 

 

 

Komisja 

Oświaty, 

Kultury i 

Sportu 

1) Otwarcie – przyjęcie porządku dziennego. 

2) Zaopiniowanie projektów uchwał : 

a) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl,  

b)   w sprawie zwolnienia wicedyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej im. 

Ferdynanda Mareckiego w Supraślu od realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020, 

c)  w sprawie zwolnienia dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej im. 

Ferdynanda Mareckiego w Supraślu od realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020, 

d)  w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Samorządowego w Grabówce 

od  realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 

2019/2020, 

3) Sprawy różne – wolne wnioski. 

4) Zakończenie. 

 
Urząd 

Miejski 

w 

Supraślu 

  

19.09.2019 r. 

godz. 1600 

 

 

XI sesja Rady 

Miejskiej 

1. Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego. 

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza od ostatniej sesji. 

3. Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady od ostatniej sesji. 

4. Rozpatrzenie skargi Pana Marcina Sawickiego. 

5. Rozpatrzenie skargi Pani Anny Melcer. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał : 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

b) w sprawie zmiany wpf na 2019 r. 

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres 

przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych 

na realizację zadania (dot. rozbudowy i modernizacji gminnego 

systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej – Sobolewo etap III) ‘ 

d) w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków (dot. remontu kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w 

Supraślu), 

e) w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej, 

f) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania 

inwestycyjnego, 

g) w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Supraśl Programu Ulg w 

publicznym transporcie drogowym, 

h) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl,  

i)   w sprawie zwolnienia wicedyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej 

im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu od realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020, 

j)  w sprawie zwolnienia dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej im. 

Ferdynanda Mareckiego w Supraślu od realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020, 

k)  w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Samorządowego w 

Grabówce od  realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku 

szkolnym 2019/2020, 

l)  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

m)   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Supraśl i wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej 

umowy, 

n)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Supraśl i wyrażenia zgody 

 
Urząd 

Miejski 

w 

Supraślu 



na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy, 

7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zakończenie. 

 
 


