
 

                                                                                                                  Grębów, 21.06.2018 r. 

RG.0002.6.2018 

                                    

    

                                                                        Pan/i                                              

                                                                                    

                                                                                ……………………………………… 

 

 

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

(j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ) - postanawiam zwołać XLIV sesję VII kadencji Rady Gminy Grębów, 

która odbędzie się  28 czerwca  2018 r. o godz. 900  w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie . 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

5. Interpelacje radnych.  

6. Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu Gminy Grębów za rok 2017 : 

1) sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 , 

2) informacja o stanie mienia  komunalnego ,  

3) sprawozdanie finansowe, 

4) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 , 

5) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu gminy w 2017 r. i wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 r. 

6) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii do wniosku Komisji 

Rewizyjnej RG o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy ,  

7) opinie komisji problemowych Rady Gminy . 

7. Dyskusja związana z wykonaniem budżetu Gminy za 2017 rok i absolutorium dla Wójta Gminy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem 

      z wykonania budżetu . 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grębów z tytułu wykonania 

budżetu za 2017 rok. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie :  

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 i przeznaczenia zysku netto Gminnego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębowie , 

2) zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku 

Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie, 

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego , 

4) dopłaty usług wodno- kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 

zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Grębów , 

5) zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2018 ,  

6) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grębów , 

7) obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grębów, 

8) nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Stale, 



9) nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Stale, 

10) zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Żupawa , 

11) przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi 

regulacyjnemu do zaopiniowania , 

12) przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi 

regulacyjnemu do zaopiniowania , 

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad.  

                                                                                 

 


