
 

Nr 0R-BR.0002.6.2018                                                                    Koziegłowy, 05.06.2018 r. 

 

      Porządek obrad 44 Sesji  Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  

                                             w dniu 21  czerwca  2018 r.  

 

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

jednolity Dz.U. z 2017  r. poz. 1875 ze zm. ) 

                     zwołuję 

                                    na dzień 21 czerwca   2018 r. o godz.  15,oo    

 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 44 Sesję Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy                   

z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2018 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy   

i Miasta Koziegłowy oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

rozliczenia. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 290/XLI/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 

z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2018 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień dotyczących finansowania wydatków 

związanych z nauczaniem religii. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                 

w schronisku dla bezdomnych.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza GiM Koziegłowy. 

12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy i Miasta Koziegłowy za 2017 rok             

oraz podjęcie uchwały  w sprawie absolutorium: 

1) przedstawienie sprawozdania Burmistrza, 

2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie sprawozdania , 

3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady GiM o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz  wniosek                 

w sprawie absolutorium , 

4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  o wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie absolutorium ,  

5) opinia komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku  w sprawie absolutorium,  

6) dyskusja, 

7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. 

8) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2017 rok.  

13. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

14. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta  o działaniach podejmowanych                            

w okresie  międzysesyjnym. 

15. Interpelacje i zapytania radnych.   

16. Wolne wnioski. 

17. Zakończenie obrad  44 Sesji.  

     Przewodnicząca Rady 

          Gminy i Miasta Koziegłowy 

     Joanna Kołodziejczyk 

 

 

 

 


