
     Koźminek,  11 maja 2017 rok                                                                                                                                                                                                                                           

 

RO.002.04.2017 

                           

                                                                                    Pan/ Pani 

                                                                                    …………………………………………………………. 

 

               Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zm.)  

informuję,  sesja  Rady  Gminy Koźminek odbędzie się 25 maja  2017r. o godz. 9.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Koźminku. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Koźminku  za 2016  rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Koźminek za 2016 rok: 

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2016 rok, 

b) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, 

c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 r., 

d) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2016 r., 

e) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2016r., 

f) zapoznanie się ze stanowiskiem pozostałych komisji działających przy Radzie Gminy Koźminek o sprawozdaniu 

finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2016 rok, 

g) głosowanie i podjęcie uchwały, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koźminek za 2016 rok: 

a) zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Koźminek, 

b) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Koźminek za 2016 rok, 

c) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia 

opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Koźminek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Koźminek 

za 2016 rok, 

d) dyskusja, 

e) głosowanie i podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina „  ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2017-2027. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w opublikowanej uchwale nr XXIII/108/2016 Rady Gminy 

Koźminek z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacja do klas pierwszych szkół 

podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek, do postępowania rekrutacyjnego 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Józefinie (obr. geod. Józefina)  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz 

użytkownika wieczystego.   

14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności pomiędzy sesjami. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zakończenie. 

 

 

 
Podstawa prawna urlopowania: 

Art. 24 o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm. )                                              


