Wizna, 16.05.2018r.
Or.0002. 5.2018
Szanowny/a Pan/i

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Wizna na
dzień 30 maja 2018r. /środa/ na godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wizna, przy
pl. kpt. Władysława Raginisa 35.
Proponowany porządek obrad XL sesji Rady Gminy.
Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku dziennego obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Gminy.
Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz
sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wizna.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Wizna z organizacjami
pozarządowymi za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium
Wójtowi z tego tytułu :
a/ wystąpienie Wójta Gminy
b / informacja o stanie mienia Gminy,
c/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta
sprawozdaniu z wykonania budżetu,
d/opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonaniu budżetu Gminy Wizna za rok 2017
oraz sprawozdania finansowego Gminy Wizna za 2017 rok,
e / wniosek komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,
f/ uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku,
g / dyskusja
h/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
i/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu
wykonania budżetu gmin za 2017 rok.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.
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Proszę o punktualne i niezawodne przybycie
Przewodniczący Rady
Jarosław Łuba

