Rada Gminy Kwidzyn

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) zawiadamiam,
że zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Kwidzyn na dzień 2 czerwca 2017r.
(piątek) godz. 15.30 w sali nr 22, Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedłożenie porządku obrad do zatwierdzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
6. Informacja z realizacji zadań wynikających z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
7. Informacja o realizacji założeń wieloletnich wynikających ze Strategii Rozwoju
Społeczno – Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2015 – 2020.
8. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn
za 2016 rok:
• przedłożenie przez Wójta sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kwidzyn za 2016 rok,
• odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2016 rok,
• odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Wójta Gminy Kwidzyn
z wykonania budżetu za 2016 rok,
• dyskusja,
• podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2016,
• odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy w 2016 roku,
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• odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
• podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
9. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kwidzyn na lata 2017-2026,
3) w sprawie emisji obligacji,
4) w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Jana
Chrzciciela w Janowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
5) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz określenia trybu ich
pobierania,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2017,
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kwidzyńskiemu w roku 2017.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XXXVII sesji Rady Gminy.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
(-) Henryk Ordon
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