
Gniewoszów, dnia 21.05.2012r. 

BRG.0002.2.2012r.

           

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst 
jednolity – Dz. U. z  2001 r.  Nr 142 poz.  1591 z późn.  zm./  zwołuję  XIV sesję Rady Gminy 
w  Gniewoszowie   w  dniu  01  czerwca  2012r.  (piątek)  o  godz.  10:00.  Sesja  odbędzie  w   sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 
1.   Otwarcie  obrad.
2.   Przyjęcie  protokółu  z  obrad  poprzedniej  sesji  Rady  Gminy.
3.   Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
4.   Informacja na temat ładu i porządku publicznego na terenie gminy – podsumowanie 2011r. oraz 
I-szego kwartału 2012r.
5.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia   sprawozdania  Wójta  Gminy 
z wykonania budżetu  za 2011 rok i sprawozdania finansowego, w tym:

– przedłożenie sprawozdania  z wykonania budżetu wraz  z informacją o stanie mienia za rok 
2011 i sprawozdania  finansowego,

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie -  Zespół w Radomiu 
o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 
rok 2011,

– dyskusja,
– głosowanie nad projektem  uchwały w  sprawie   rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania 

Wójta Gminy z wykonania budżetu  za 2011 rok i sprawozdania finansowego.
6.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy  absolutorium  z  tytułu  wykonania 
budżetu  za 2011rok, w tym:

– zapoznanie z wnioskiem  Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia  absolutorium  Wójtowi 
Gminy  Gniewoszów,

– przedstawienie   opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu 
o  przedłożonym  przez  Komisję  Rewizyjną   Rady  Gminy  w  Gniewoszowie   wniosku 
w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  Gniewoszów,

– dyskusja,
– głosowanie  nad  wnioskiem   Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie   udzielenia  absolutorium 

Wójtowi Gminy  Gniewoszów.
7.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie za 2011r.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej  Gminy Gniewoszów 
za rok 2011.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia rocznego  sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Gniewoszowie za 2011r.

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie   przyjęcia  rocznego   sprawozdania  finansowego  Biblioteki 
Publicznej Gminy Gniewoszów za 2011r.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian  do  uchwały  budżetowej  na 2012r. Nr 
XII/64/11 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie  uchwalenia budżetu 
gminy na 2012rok



12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewoszów 
na lata 2012-2022.
13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  granic  obwodu  Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego 
w Gniewoszowie.
14.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci   publicznych  szkół   podstawowych 
prowadzonych przez  gminę Gniewoszów.
15.  Podjęcie  uchwały w sprawie  zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu 
Wypożyczeń Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów. 
16.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
17.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  „Programu  współpracy  Gminy  Gniewoszów  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz  innymi podmiotami, o których mowa w  art.  3 ust.  3 ustawy  z dnia  24 
kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013-2017”.
18.  Zapytania i wnioski:

a/ zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży  działki nr 84/1  położonej  w  Gniewoszowie.
19.  Zamknięcie obrad. 

Z poważaniem:
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