BR.0002.6.2019

Osina, dnia 17 czerwca 2019 r.

INFORMACJA
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek ) na godz. 10.00
Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad:
a) stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przedstawienie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
2. Raport o stanie Gminy Osina za 2018 rok:
a) debata,
3. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina wotum zaufania.
4. Przedstawienie:
a) sprawozdania finansowego,
b) sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
sprawozdaniu,
c) informacji o stanie mienia Gminy.
5.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Osina za 2018 rok.
6. Absolutorium dla wójta gminy:
a) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018,
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 2018 rok,
7. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2019 rok.
9. Uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Osina dla części obrębów Węgorzyce i Redło.
11. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Sylwestra w
Strzelewie.
12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.
13. Informacja Wójta z działania w okresie między sesjami.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Łuczak

