BR.0002.13.2016

Osina, dnia 09 czerwca 2016 r.
INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina.
na dzień 17 czerwca 2016 roku (piątek ) na godz. 14.00
Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Krzywicach.
1. Otwarcie obrad:
a) stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przedstawienie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina
za 2015 r.
a) informacja o stanie mienia Gminy,
b) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania
opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Osina z wykonania budżetu za 2015 r.
c) Dyskusja,
d) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Osina za 2015 rok .
3. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osina absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za rok 2015,
a) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Osina z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,
b) Dyskusja,
c) Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
4. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
5. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Lasów
Państwowych Nadleśnictwa Nowogard.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Osina.
a)
Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Goleniowie,
b)
Ochotnicza Straż Pożarna w Osinie,
c)
Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie.
8. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
9. Wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Łuczak

