Rada Gminy Poświętne
XIII Sesja w dniu 28 czerwca 2019, godz. 09:00
Sesja
RGP.002.XIII.2019

ZAPROSZENIE
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami
6. Debata nad raportem o stanie gminy Poświętne
7. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne wotum zaufania
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok i
sprawozdania finansowego
a. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018
rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2018
rok
b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z realizacji budżetu za 2018 rok
c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z
wykonania budżetu za 2018 rok , sprawozdania finansowego i
informacji o stanie mienia,
d. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
e. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
wniosku Komisji Rewizyjnej
f. Dyskusja
9. Podjecie uchwał:
a. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018
rok Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem.
b. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018
rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.

c. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Poświętne za 2018 rok
d. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
e. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne
na lata 2019-2029
f. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019
g. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu
terytorialnego
h. w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Dębie z terenu Gminy
Poświętne w roku szkolnym 2019/2020
i. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/18 Rady Gminy Poświętne z dnia
20 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
j. w sprawie przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Poświętne''
oraz przekazania go do organu regulacyjnego
k. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Poświętne"
l. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
10. Interpelacje
11. Informacje, zapytania, wolne wnioski
12. Zakończenie posiedzenia
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