
         Przewodniczący                                                                      Krzyżanów, 2017.05.18 

Rady Gminy Krzyżanów 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                
                Zapraszam  na  XVII  sesję  Rady Gminy Krzyżanów,  która   odbędzie   się  w    dniu 

2 czerwca 2017 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzyżanów. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad i wybór sekretarza obrad. 

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 

rok: 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów i sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2016 rok,  

b) przedstawienie Uchwały Nr III/62/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania 

Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2016 rok, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok, 

e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanów wg stanu na dzień 

31 grudnia 2016 roku, 

f) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2016 rok, 

g) przedstawienie Uchwały Nr III/66/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów w sprawie absolutorium za 2016 rok, 

h) dyskusja, 

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2016 rok. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

   a) zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2017 rok, 

   b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2017-2020, 

   c) zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego 

systemu kanalizacyjnego, 

   d) przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości dróg 

powiatowych, 

   e) uchylenia uchwały Nr XV/175/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie wprowadzenia 

opłaty prolongacyjnej, 

   f) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanów. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej.  

6. Przyjęcie protokołu nr XVI/2017 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 marca 2017 roku. 

7. Sprawozdanie z działalności między sesjami: 

    a) Wójta Gminy, 

    b) Przewodniczącego Rady Gminy. 



8. Interpelacje i zapytania radnych.  

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zamknięcie sesji. 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                                        Wiesław Czekaj 

 

 


