
OGŁOSZENIE 

Dnia 30 listopada 2022 r. o godz. 13.30 

odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie 

 

Miejsce:  Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej w Dziwnowie i stwierdzenie kworum.   

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XLIX, L i LI sesji Rady Miejskiej w Dziwnowie. 

4. Informacja Przewodniczącego o sprawach wniesionych do Rady oraz działaniach 

podejmowanych w okresie między sesjami, w tym interpelacje, zapytania  

i odpowiedzi na nie. 

-     informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dziwnowie o złożonych oświadczeniach 

majątkowych. 

5. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.  

6. Wnioski komisji i radnych. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dziwnów z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2023” 

8. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych. 

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującej teren położony w 

obrębie Dziwnów, pomiędzy ulicami Słoneczną i Kościelną. 

10. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 

okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomości, położonej w obrębie 

Dziwnów /dz. Nr 454/12/ 

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 

okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Łukęcin 

2 /dz. Nr 32/10/ 

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 

okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie 

Dziwnów /dz. Nr 538/1/ 

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat 

nieruchomości, położonej w obrębie Międzywodzie, oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy/dz. Nr 901/ 



16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. 190/26/ 

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na 

rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. 

302/85/ 

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki 

gruntu położonej w obrębie Wrzosowo. 

19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze sztucznego 

lodowiska Biały Orlik znajdującego się na boisku wielofunkcyjnym Orlik w Dziwnowie. 

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 

21. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki 

opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów 

22. Zakończenie sesji 

 

 

Posiedzenie wspólne Komisji Rady – dnia 28 listopada 2022 r. godz. 14.00    

Temat: Stanowiska Komisji do projektów uchwał na LII sesję Rady Miejskiej  

w Dziwnowie miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dziwnowie,  

ul. Szosowa 5 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

                              w Dziwnowie 

 

 


