
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Łysomice, 4 czerwca 2019 r. 

         

 

 

 

 

ZAPROSZENIE 
 

   Zapraszam na X  Sesję Rady Gminy Łysomice, która odbędzie się w dniu  

18 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łysomicach  

ul. Warszawska 8. 
 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał.  

3. Wybór sekretarza i protokolanta Sesji. 

4. Przedstawienie porządku obrad X Sesji Rady Gminy: 

         a)  przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad, 

         b) głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad.  

 

5. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Łysomicach za rok 2018 

a) omówienie sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki    

    Zdrowotnej w Łysomicach za rok 2018, 

b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego  

    Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach za 2018 rok – projekt uchwały  

    Nr X/57/2019. 

 

6. Raport o stanie Gminy Łysomice za rok 2018  

a) przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie gminy, 

b) debata nad Raportem o stanie gminy, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łysomice wotum zaufania  

    - projekt uchwały Nr X/58/2019. 

 

7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łysomice 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  

    gminy za 2018 r., 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, 

c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu  

    Gminy za 2018 rok, 

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie    

    udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy, 
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e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

    z wykonania budżetu za 2018 rok – projekt uchwały Nr X/59/2019, 

f)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania  

    budżetu za 2018 rok – projekt uchwały Nr X/60/2019. 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie :  

 

        a) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  

            zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Łysomice – projekt   

                  uchwały Nr X/61/2019, 

        b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2019 – projekt  

            uchwały Nr X/62/2019, 

              c) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2019-2032 – projekt  

                  uchwały Nr X/63/2019, 

        d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której  

            przedmiotem jest ta sama nieruchomość – projekt uchwały Nr X/64/2019, 

        e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której  

            przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy – projekt uchwały Nr X/65/2019, 

  f) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Łysomice na lata  

      2014-2023” – projekt uchwały Nr X/66/2019, 

  g) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  

      Przemocy w rodzinie na lata 2019-2022 – projekt uchwały Nr X/67/2019, 

  h) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników – projekt uchwały Nr X/68/2019. 

 

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.  

10. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy. 

11. Przyjęcie protokołu z  IX Sesji Rady Gminy. 

12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

13. Zakończenie sesji. 

 

 

          

 Z wyrazami szacunku 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

       Robert Kożuchowski 


