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                       Proponowany porządek 

XXVIII Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka 

w dniu 9 czerwca  2017 roku ( piątek ) 

sala narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka 

Godzina 15.00 

1. Sprawy regulaminowe 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

b) przyjęcie porządku obrad sesji 

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

3. Interpelacje i wnioski radnych 

4. Wolne wnioski i zapytania. 

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski. 

6. Informacje Przewodniczących komisji stałych rady gminy o pracy w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Czarna Dąbrówka położonej w Kozach wg druku nr 270; 

b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości wg druku nr 271; 

c) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka położonej w Jasieniu na poprawienie 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wg druku nr 272; 
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d) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka położonej w Rokitkach na poprawienie 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wg druku nr 273; 

e) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2016 r. wg 

druku nr 274; 

-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2016 rok 

- głosowanie 

f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wg druku nr 275; 

g) udzielenia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2016 rok wg druku nr 276: 

- przedstawienie przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Czarna Dąbrówka opinii                        

o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium 

-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej  w przedmiocie absolutorium 

- głosowanie 

h) zmiany uchwały nr XXVII/253/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 31 marca 

2017 roku dotyczącej dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe wg druku nr 277; 

i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

działek nr 9/8, 9/9, 10, 11 i części działki nr 12, położonych w obrębie Nożyno, gmina 

Czarna Dąbrówka wg druku nr 278; 

j) zaciągnięcia pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wg druku nr 279; 

k) zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie wg 

druku nr 280; 

l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku nr 281; 

m) zmiany uchwały nr XXV/233/2016 Rady Gminy Czarna Dąbrówka  z dnia 28 grudnia 

2016 r. dotyczące udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku nr 

282, 

n) zmian w budżecie gminy na 2017 rok wg druku nr 283; 

o) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na 

lata 2017-2030 wg druku nr 284.. 

8. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy. 


