
 

   P O S T A N O W I E N I E   Nr 24/2012 

 

Przewodniczącego Rady Gminy Opatów  

z dnia 6 czerwca 2012 roku 
 

 

w  sprawie:  terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów 

 

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

gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591) 

  

z w o ł u j ę 

 

na  dzień  25 czerwca 2012r., o godz. 12
00

 , w remizie OSP w Iwanowicach 

Dużych ul. Częstochowska nr 48 

 

XXV zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów 
 

z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności 

2. Przedstawienie  porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami 

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów 

6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych gminy  Opatów za 2011 rok 

7. Sprawozdanie Wójta Gminy Opatów z wykonania budżetu gminy Opatów 

oraz sprawozdanie finansowe za 2011r 

8. Informacja o stanie mienia komunalnego  na dzień 31 grudnia 2011r. 

- opinia VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Opatów sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r wraz z 

informacją o stanie mienia komunalnego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań 

finansowych  za 2011r. 

- Wniosek Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy Opatów w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2011r 

- opinia VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatów 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta. 



11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego  Gminnej   Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2011 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2012rok. 

13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

14.  Sprawy bieżące 

15.  Zakończenie XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów 

 
Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (jednolity tekst  

Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu 

umożliwienia mu brania udziału w posiedzeniu 

 

 Ewentualne zmiany do porządku obrad zostaną podane przed rozpoczęciem sesji.  
 

 

 

     

   

 Przewodniczący  

        Rady Gminy Opatów 
      mgr inż. WITOLD ŁACNY 
 


