OOG.0002.8.2015

sprawa: zawiadomienie o sesji Rady Gminy.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) z w o ł u j ę VIII zwyczajną sesję Rady
Gminy Łagów, która odbędzie się 19 czerwca 2015 roku o godz. 1330 w sali posiedzeń
Urzędu Gminy w Łagowie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Porządek obrad.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informacja o pracy Wójta Gminy.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Łagów za 2014 rok,
- informacja o stanie mienia,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
- przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji
Rewizyjnej,
- dyskusja.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2014 rok,
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łagów z tytułu wykonania budżetu Gminy
Łagów za rok 2014,
c) zmiany uchwały budżetowej Gminy Łagów na rok 2014,
d) powołania zespołu ds. wyboru ławników sadowych,
e) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy,
f) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego,
g) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łagów na lata 20152017,
h) opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Łagów,
i) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od
domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalania stawki opłaty za pojemnik,
j) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Łagów,

k) określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
8. Interpelacje zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Gminy Łagów.
11. Zakończenie obrad.
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