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                   Proponowany porządek obrad 

XIX Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka 

w dniu 29 czerwca  2016 roku ( środa ) 

sala narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka 

Godzina 16.00 

1. Sprawy regulaminowe 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

b) przyjęcie porządku obrad sesji 

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

3. Interpelacje i wnioski radnych. 

4. Wolne wnioski i zapytania. 

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski. 

6. Informacje Przewodniczących komisji stałych rady gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2015 rok wg druku nr 

183: 

-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Czarna Dąbrówka za 2015 rok 

- głosowanie 

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wg druku nr 184; 

c) udzielenia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 

wg druku nr 185: 

- przedstawienie przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Czarna Dąbrówka opinii o wykonaniu 

budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium 

-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej                                      

w przedmiocie absolutorium 

- głosowanie 

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 

lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wg druku nr 186; 

e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Czarna 

Dąbrówka (Gmina Czarna Dąbrówka) wg druku nr 187; 
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f) zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci oraz uczniów dowożonych do  

publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka wg druku nr 188; 

g) zmian w budżecie gminy na 2016 rok wg druku nr 189. 

8. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy. 


