Kłodawa,16 czerwca 2017r
Nr.BR.0002.40.2017r
Zawiadomieni e
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(t.j.Dz.U.z
2016r.poz.446 z późn.zm.) oraz §27 ust.2 Statutu gminy Kłodawa przyjętego Uchwałą Nr
370/02r Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 8 października 2012r (t.j.Dz.Urz.Woj.Wlkp.
z dnia 15 kwietnia 2013r,poz.2895)zwołuje na dzień:
30 czerwca 2017r(piątek)o godz.12.00
w sali Nr 19 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
XL sesje Rady Miejskiej w Kłodawie
z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu obrad XXXIX sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016rok
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza
Kłodawy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kłodawa za 2016 rok
- przedstawienie sprawozdania finansowego
- dyskusja
- głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za rok 2016
7.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Burmistrza Kłodawy
- przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Kłodawa
- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu
budżetu gminy za 2016 rok wraz z uzasadnieniem wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Kłodawy z tytułu wykonania budżetu za 2016rok
- odczytanie opinii stałych komisji
- dyskusja
- głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kłodawy z tytułu wykonania budżetu
za 2016 rok
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących
własność gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki
procentowej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej gminy Kłodawa na lata 2017-2043.
11.Zapoznanie radnych z protokołem nr 25/2017r z kontroli przeprowadzonej przez Komisje
Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie odbytej w dniu 22 maja 2017r nt.”Kontrola wydatków
związanych z promocją gminy Kłodawa za rok 2016”.
12.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
13.Interepelacje i wnioski radnych.
14.Wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Siwiński

