
 

Z A W I A D O M I E N I E 

OSO.0002.19.2020 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zawiadamiam, iż dnia  

14 maja 2020 r.  o godz. 1100 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Sejnach odbędzie się 

XIX Sesja Rady Miasta Sejny z następującym porządkiem obrad: 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Miasta Sejny z dnia 31 marca 2020 

r. 
4. Wystąpienie zaproszonych gości. 
5. Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta od ostatniej sesji 

- informacja o wydanych decyzjach i zarządzeniach w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Sejny na lata 2020-2025. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A20 oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących 

stałych Komisji Rady Miasta Sejny. 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt 

dzieci w żłobkach prowadzonych przez Miasto Sejny oraz maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej 
kategorii oraz wyłączenia jej z użytkowania. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu na części działki o numerze geodezyjnym 1593/2. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego. 

15. Wolne wnioski i oświadczenia. 
16. Zakończenie obrad.   

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny 

 

(-)Jolanta Beata Bagińska 

   

 

 
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania 

posiedzenia zgodnie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z 

późn. zm.). 

 

 

 


