
Zarządzenie Nr 8/11 
Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 7 czerwca 2011 r. 

w sprawie zwołania IX sesji Rady Gminy Złotów 

 
     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

  

      § 1.  Zwołuję IX sesję Rady Gminy Złotów na dzień 20 czerwca 2011 r.     
            (poniedziałek) na godz. 
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00
  w auli Szkoły Podstawowej w Świętej. 

 

       § 2. Ustalam następujący porządek obrad: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami 

5. Informacja o przebiegu realizacji uchwał Rady Gminy 

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Złotów wraz ze sprawozdaniem               

z wykonania budżetu Gminy za rok 2010                                                                                             

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2010 

b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu         

z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2010 

c) przedstawienie  sprawozdania finansowego  

d) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 oraz           

sprawozdaniem finansowym 

e) podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy za rok 2010 

7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2010   

                     a) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2010                                                                                                      

                     b) wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2010 

                     c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej                    

                        o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu           

                        za rok 2010 

         d) dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium   

            Wójtowi Gminy                                                  

a) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2010 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o 

przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 

kultury za pierwsze półrocze  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, 

określenia trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in 
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blanco”  (pożyczka z WFOŚiGW – budowa pompowni ścieków na terenie aglomeracji 

Kleszczyna)  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE (sala w 

Kamieniu) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE (sala w 

Klukowie) 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE (obiekt 

środowiskowo – sportowy w Kleszczynie) 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu                   

na 2011 rok 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                   

Nr VIII/69/11 Rady Gminy Złotów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia trybu                

i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Złotowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

16. Przyjęcie oświadczenia w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów 

zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych 

latach 

17. Interpelacje i zapytania radnych 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych  

19. Wolne wnioski i informacje 

20. Zamknięcie obrad              

 

      § 3.  Do udziału w sesji zapraszam: 

     

1. Wójta Gminy – Piotra Lach 

2. Kazimierza Trelę – b. Wójta Gminy Złotów 

3. Zastępcę Wójta Gminy 

4. Skarbnika Gminy 

5. Sekretarza Gminy 

6. Radcę prawnego w Urzędzie Gminy 

7. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

8. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy 

9. Komendanta Gminnego OSP 

10. Dyrektorów Publicznych Gimnazjów i Szkół Podstawowych 

11. Sołtysów     

12. Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy 

   

         § 4.  Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 

         § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 


