
XLII zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica odbędzie się w dniu  

26 czerwca 2018r. 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.  Przyjęcie protokołu  Nr XLI/2018 z obrad sesji Rady Gminy odbytej w dniu  

    30 kwietnia 2018 roku.  

4.  Przedstawienie porządku obrad sesji. 

5.  Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami. 

6.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania  

     budżetu gminy Rokietnica za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia  

     komunalnego: 

     a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym  

         przez Wójta Gminy Rokietnica sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy  

         za 2017 rok, 

    b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica w  

        sprawie wykonania budżetu gminy Rokietnica za 2017 rok,  

    c) przedstawienie opinii komisji Rady o wykonanym budżecie gminy za    

        2017 rok, 

    d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rokietnica   

        wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica za  

        2017 rok, 

    e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie  

        zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica o  

        udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica za 2017 rok, 

    f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica z  

        tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok, 

      g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  

          finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za  

           2017 rok, 

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

           tytułu wykonania budżetu gminy Rokietnica za 2017 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/203/2018 Rady  

    Gminy Rokietnica z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu  

    sprawiania pogrzebu przez Gminę Rokietnica. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie sprawiania pogrzebu oraz określenia zasad  

    zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego  

    wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli doradców zawodowych, pedagogów,  

    psychologów, terapeutów pedagogicznych w szkołach, dla których  organem  



    prowadzącym jest Gmina Rokietnica. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rokietnica do  

      zaciągnięcia zobowiązania finansowego zabezpieczającego środki finansowe  

      w budżecie Gminy Rokietnica na rok 2019 na realizację projektu pn.  „ OZE  

      na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rokietnica w ramach   

      Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na  

      Lata 2014 – 2020.  

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

      20178rok. 

12. Zapytania i wolne wnioski 

13. Zakończenie obrad sesji.  
 

                                                   Przewodniczący  

                                                    Rady Gminy Rokietnica  

                                                     Jerzy Kondrat 


