
Przewodnicząca Rady Miasta Sejny 

Sejny, dnia 16 lutego 2023 r. 

OSO.0002.50.2023                                                                                        

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

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

U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, iż dnia 23 lutego  2023 r. o godz. 1100  

w sali na I piętrze przy ul. Zawadzkiego 13 odbędzie się L Sesja Rady Miasta Sejny z 

następującym porządkiem obrad: 

Proponowany porządek obrad:, 

1. Otwarcie obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Miasta Sejny z dnia 22 grudnia 2022r. 

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. Wolne wnioski i oświadczenia. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2023 rok.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany powołania składów osobowych stałych komisji 

Rady Miasta Sejny. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu 

uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i 

uczniów oraz rodziców. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/325/22 Rady Miasta Sejny z 

dnia 31 października 2022 r w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym 

przez Miasto Sejny publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej 

szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art.13 

ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo Oświatowe. 

12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XIV/107/19 Rady Miasta Sejny z dnia 30 

grudnia 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych przez mieszkańców Miasta 

Sejny posiadających ostanie stałe zameldowanie na terenie Miasta Sejny. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/18 Rady Miasta Sejny z dnia 

28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019–2023. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Kierownika Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 



16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Kierownika Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. 

18. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta Sejny za 2022 rok. 

19. Zakończenie obrad. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.,  

poz. 40 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu 

brania udziału w pracach organów gminy. 
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