Rada Gminy Kwidzyn

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że zwołuję X sesję Rady na dzień 27 czerwca 2019 r. (czwartek)
w sali narad nr 22, Urzędu Gminy Kwidzyn. Początek obrad o godz. 12:00.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedłożenie porządku obrad do zatwierdzenia.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4. Przedłożenie przez Wójta Raportu o stanie Gminy Kwidzyn za rok 2018:




przedłożenie przez Wójta Raportu o stanie gminy Kwidzyn za rok 2018.
debata,
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.

5. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2018
rok:











przedłożenie przez Wójta sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2018 rok,
odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn
za rok 2018,
odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Wójta Gminy Kwidzyn
z wykonania budżetu za 2018 rok,
dyskusja,
podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu Gminy
Kwidzyn za rok 2018,
odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy w 2018
roku,
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 2018 rok,
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/ nieudzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
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6. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2019 rok,
2) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby
prawne i fizyczne na terenie Gminy Kwidzyn,
4) w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Kwidzyn
oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia
1 września 2019 roku,
5) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn,
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XIII/83/2007 Rady
Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębach
geodezyjnych Dankowo i Górki.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Zapytania sołtysów.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
(-) Piotr Spaczyński

Sporządziła: Joanna Warelich, tel. 55 261 41 57
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