
BR.0002.4.2018                                                                      Osina, dnia  21 czerwca 2018 r.  

 

I N F O R M A C J A 

  

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

 (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina 

na dzień 29 czerwca 2018 roku (piątek) na godz. 13.00 

   Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Krzywicach. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad:  

a) stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) przedstawienie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji. 

2. Przedstawienie: 

a) sprawozdania finansowego,  

b) sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej  o tym 

sprawozdaniu,  

c) informacji o stanie mienia Gminy.  

3.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  z   wykonania  

budżetu Gminy Osina za 2017 rok. 

4. Absolutorium dla wójta gminy: 

a) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina 

absolutorium z  tytułu wykonania  budżetu  za rok 2017,  

b) Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie 

wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Osina z tytułu wykonania budżetu za  2017 rok,   

c) Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz  zmian w budżecie Gminy Osina  na 2018 

rok. 

6. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. 

7. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla 

przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin  i Krzywice. 

8. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Osina”. 

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina. 

10. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

11. Uchwała 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 prowadzonych przez Gminę Osina placówkach 

oświatowych. 

12. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina. 

13. Informacja Wójta z działania w okresie  między sesjami. 

14. Wnioski i zapytania. 

15. Zakończenie obrad.                                                                   
  Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                                                                /-/   Andrzej Łuczak 



 


