
RADA GMINY
TARNAWATKA

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.

U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VII sesję VIII kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 28 czerwca
2019  roku  o  godzinie  12.00 w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Tarnawatce  z  proponowanym
porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy 

podjętych na poprzedniej sesji.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Tarnawatka za 2018 rok i udzielenie Wójtowi Gminy

wotum zaufania.
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
7. Omówienie sprawozdania finansowego.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2018 rok.
9. Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
10. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tarnawatka z 

tytułu oceny wykonania budżetu gminy za rok 2018.
11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w 

sprawie absolutorium.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta 

Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2018 rok,
 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019-2023,
 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
 uchylenia uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie

zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu 
ustalania opłat za ich wykorzystywanie.

 wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/752/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie 
wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Tarnawatka,

 ustanowienia,  zasad  nadawania  i  wręczania  oraz  noszenia  Odznaki  Honorowej  Gminy
Tarnawatka.

14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy za rok
2018.

15. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Tarnawatka.
16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce za 2018 

rok.
17. Sprawy różne i bieżące.
18. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
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