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BR.0002.25.2017 Przyłęk, dnia 25 kwietnia 2017 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE 
  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 10 maja 2017 r. o godz. 9-ej w sali narad Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Przyłęku XXV sesję VII kadencji Rady Gminy. Proponowany porządek 

obrad: 

1. Otwarcie sesji; 

2. Przyjęcie ewentualnych wniosków w sprawie zmian do porządku obrad; 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, tj. XXIV, sesji; 

4. Wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy, 

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPZOZ Gminy Przyłęk za rok 2016: 

a) sprawozdanie,  

b) dyskusja,  

c) podjęcie uchwały – projekt nr 1; 

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 2016: 

a) sprawozdanie,  

b) dyskusja,  

c) podjęcie uchwały – projekt nr 2;  

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.:  

a) przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 

rok,  

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016,  

c) dyskusja,  

d) podjęcie uchwały – projekt nr 3;  

8. Absolutorium dla Wójta Gminy:  

a) uchwała nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,  

b) podjęcie uchwały – projekt nr 4; 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 5 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Przyłęk na lata 2017– 2022;  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 6 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2017–2025;  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 7 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 

2017; 

12. Informacja z działalności Klubu Sportowego w Przyłęku; 

13. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy;  
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14. Ocena zasobów ludzkich; 

15. Zapytania i interpelacje; 

16. Wolne wnioski; 

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

Przewodniczący Rady Gminy 

  
/-/ Wojciech Szmajda 

 

 

 

 

Bezpośrednio po sesji odbędzie się debata publiczna nt. „Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie 

Gminy Przyłęk” 

 


