
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 2016 r. poz. 446) zwołuję XIII sesję VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 13
czerwca 2016 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. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy 

podjętych na poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
7. Omówienie sprawozdania finansowego.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2015 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 2015.
11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w 

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

Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2015 rok,
 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,
 zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  pokrycie  planowanych  wydatków

inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2016-2021,
 zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
 przystąpienia do Projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Tarnawatka”,
 zmiany uchwały Nr XXXV/228/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 września 2014 

roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
gruntowych w drodze przetargu oraz na udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie 
wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Tarnawatka,

 uchwalenia wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Tarnawatka na lata 2016-2020,

 uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Tarnawatka.

14. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Kazimiera Mańdziuk


