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Znak: RGW. 0002.5.2018   

 

 

Z a w i a d o m i e n i e 

 
             Zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu 

Gminy w Wolanowie odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Wolanów. 

 

Przewidywany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.   

4. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.  

5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.  

6. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady. 

7. Informacje z realizacji wniosków z poprzedniej sesji. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu 

opieki zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie  

za 2017 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji 

kultury -  Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2017 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji 

kultury - Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie za 2017 rok. 

12. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2017 rok. 

a. sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe za 2017 

rok, 

b.  opinia RIO, 

c.  dyskusja, 

d. podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta  

z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego. 

13. Absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 rok. 

a. wniosek Komisji Rewizyjnej, 

b. opinia RIO, 

c. dyskusja, 

d. głosowanie – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości położonej  

w miejscowości Sławno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 76/4. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Sławno, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111/1. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Wolanów na lata 2018 – 2024. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

19. Wolne wnioski i informacje.  

20. Zamknięcie obrad. 

  

 

   Przewodnicząca Rady Gminy 

        

/-/Teresa Pankowska   
 


