
Rada Gminy 

Tarnawatka 

ZAWIADOMIENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) zwołuję XI sesję VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka w 

dniu 30 grudnia 2015 roku o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce z 

proponowanym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

1. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Interpelacje i zapytania radnych. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady 

Gminy podjętych na poprzedniej sesji. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2015-2021, 

 zmian w budżecie gminy na 2015 rok, 

 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i 

innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy 

Tarnawatka przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego, 

 wyrażenia zgody na działalność Gminy Tarnawatka w zakresie telekomunikacji. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

- przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej, 

- dyskusja nad projektem wieloletniej prognozy finansowej, 

- głosowanie nad projektem wieloletniej prognozy finansowej. 

7. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2016. 

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 

- odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy oraz wniosków radnych, 

- odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych, 

- dyskusja nad projektem budżetu, 

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2016. 

8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tarnawatka. 

9. Przyjęcie sprawozdań Rady i poszczególnych komisji stałych. 

10. Przyjęcie planów pracy Rady i poszczególnych komisji stałych. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zakończenie obrad sesji. 

 

Przed sesją, o godzinie 12.00 w kościele Parafialnym w Tarnawatce odprawiona 

zostanie Msza Święta w intencji mieszkańców gminy, radnych, sołtysów i pracowników 

samorządowych. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

/-/ Kazimiera Mańdziuk 


