
RADA GMINY                Suchy Dąb, dn. 15.06.2018 r.
    SUCHY DĄB

  INFORMACJA

Dnia 28 czerwca 2018 r. o godz. 9 00 w sali obrad Urzędu Gminy w Suchym Dębie, odbędzie się
XLII Sesja VII kadencji Rady Gminy Suchy Dąb.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLI sesji .
4. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchy Dąb za 2017 rok:

   a) wystąpienie Wójta Gminy,
   b) wystąpienie przewodniczących poszczególnych komisji, w tym przedstawienie Wniosku Komisji   
   Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok,
   c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku: dot. sprawozdania z wykonania
   budżetu gminy za 2017 r. oraz dot. wniosku Komisji Rewizyjnej  o nieudzielenie absolutorium,
   d) dyskusja,
   e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Dąb za  
   2017 rok – podjęcie uchwały,
   f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suchy Dąb absolutorium z tytułu wykonania  
   budżetu za 2017 rok,
   g) podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Suchy Dąb absolutorium z tytułu wyko-   
   nania budżetu za 2017 rok.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   a) zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2018 rok – ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy,
   b) zmiany uchwały Nr 0007.XXXVII.247.2017 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 grudnia 2017 roku w     
   sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027 Gminy Suchy Dąb -
   ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy,
   c) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie pn. ,, Konserwacja i restauracja polichromowanych ław
   żeńskich na ścianie południowej kościoła w Krzywym Kole”- ref. C. Kowalska,
   d) zmiany załącznika do uchwały Nr 0007.XL.70.2015 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 10 września
   2015 r. sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb – ref. C Kowalska.
   e) zmieniająca uchwałę Nr 0007.XXXVIII.248.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 lutego  
   2018 r. w sprawie przystąpienia wraz z Powiatem Gdańskim do wspólnej realizacji zadania pn.
   „Wykonanie chodników w msc. Ostrowite, Suchy Dąb i Krzywe Koło” w ramach zadania  
   pn.”Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg 
   powiatowych położonych  na terenie Powiatu Gdańskiego ” edycja 2018.- ref. B. Kamińska   
   Wójt Gminy,
   f) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usy-
   tuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Suchy Dąb.

7. Wnioski merytoryczne, interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi. 
8. Sprawy bieżące Rady Gminy.
9.  Zamknięcie sesji.

 

              PRZEWODNICZĄCY 
                    RADY GMINY

            Jan Heś
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