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Z A W I A D A M I A M 

 

że w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 11
00

 w sali konferencyjnej  

Urzędu Gminy Stanin odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Stanin. 

    

    Porządek sesji:       

 
1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawdzenie obecności. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji. 

5. Informacja Wójta o bieżącej działalności międzysesyjnej gminy. 

6. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni. 

7. Debata nad raportem o stanie gminy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2018 rok. 

9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.  

10. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie  

w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Stanin sprawozdania  

z wykonania budżetu gminy za 2018 r. wraz  z informacją o stanie mienia gminy. 

11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu gminy  

i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.  

12. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie  

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanin w sprawie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. 

13. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem Wójta Gminy Stanin z wykonania budżetu za 2018 r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stanin z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wysokości i zasad przyznawania diet 

przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy (sołtysom). 

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Stanin do spraw 

Statutu Gminy Stanin i Statutów Sołectw Gminy Stanin. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do zbadania i oceny funkcjonowania 

żłobków, przedszkoli i szkół działających na terenie Gminy Stanin. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Stanin. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Stanin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od dnia 1 września 2019 r. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Stanin. 
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24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Stanin. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu    

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stanin oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 

– 2021. 

27. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie za rok 2018. 

28. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018. 

29. Wolne wnioski i informacje. 

30. Zamknięcie sesji. 

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                         /-/ Zofia  Czubek 

 

 

 


