
XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica odbędzie się w dniu  

29 czerwca 2016r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Rokietnicy 

 

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

 

1.  Otwarcie obrad sesji, powitanie radnych i  gości. 

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 

3.  Przedstawienie porządku obrad sesji. 

4.  Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami. 

5.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze  

     sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rokietnica za rok 2015: 

     1)   przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, 

     2)   przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Rokietnica za 2015 r.  

     3)   przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy  

           Rokietnica za rok 2015 ,  

     4)   przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego  

           samorządowej instytucji kultury – Komunalna Biblioteka Publiczna w  

           Rokietnicy za 2015 rok, 

      5)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej  

           sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, 

      6)  przedstawienie opinii komisji Rady o wykonanym budżecie gminy za    

           2015 rok, 

      7)  przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonanym budżecie gminy  

           za 2015 rok, 

      8)  dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, 

      9)  podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  

           finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za  

           2015 rok, 

 

    10)  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium  

           Wójtowi Gminy Rokietnica z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 r,  

11) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie  

       zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium  

       Wójtowi Gminy Rokietnica za 2015 rok, 

12) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rokietnica z  

           tytułu wykonania budżetu gminy Rokietnica za 2015 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i  

    porządku na terenie gminy Rokietnica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu  

    świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  

    właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  

8.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  



     za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela  

     nieruchomości.  

9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu  

      uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać  

      przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie  

      opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  

      na terenie gminy Rokietnica. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy  

      Społecznej w Rokietnicy.     

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla  

       gminy Rokietnica”.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na  

      2016 rok. 

15. Zapytania i wolne wnioski 

16. Zakończenie obrad sesji.  
 

 

 

                                                                                    Przewodniczący  

                                                    Rady Gminy Rokietnica  

                                                     Jerzy Kondrat 


