
RADA GMINY
TARNAWATKA

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.  U.  z  2013r.  poz.  594  z  późn.  zm.)  zwołuję  VII  sesję  VII  kadencji  Rady  Gminy
Tarnawatka w dniu 28 maja 2015 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 2014 rok.
7 Omówienie sprawozdania finansowego.
8 Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2014 r. oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
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 2014.
11 Dyskusja.
12 Podjęcie uchwał w sprawach:
 rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2014 rok,
 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2015 – 2019,
 zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
 określenia szczegółowych warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek 

procentowych przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 odwołania skarbnika gminy,
 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce do 

prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnawatka,

 upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia 
postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania 
dodatku energetycznego,

 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
13 Rozpatrzenia ponownej skargi na Wójta Gminy.
14 Rozpatrzenie skargi na Kierownika GOPS.
15 Rozpatrzenia wniosków w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tarnawatka.
16 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17 Wolne wnioski i zapytania.
18 Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
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