Zawiadomienie
Zawiadamia się mieszkańców, że IX sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się 18 czerwca 2019 r.
o godz. 15 00 w Urzędzie Gminy Pawłowice - sala narad Rady Gminy
Przewodniczący Rady
Andrzej Szaweł
Porządek obrad
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Pawłowice z 04 czerwca 2019 r.
4. Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy:
a) debata nad raportem
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pawłowice
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowice za 2018 rok oraz
informacji o stanie mienia komunalnego,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu;
9. Absolutorium za 2018 rok:
a) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu
oraz
działalności Wójta Gminy za rok 2018,
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowice
10. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
11. Zakończenie obrad.

Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pawłowice
Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komiji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz
Komisji Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Po przeprowadzonej debacie nad "Raportem o stanie gminy Pawłowice", obejmującym podsumowanie
działalności w 2018 roku, udzielić Wójtowi Gminy Pawłowice wotum zaufania.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Rada gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji, na której będzie podejmowana uchwała
rady w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych uchwałę w sprawie absolutorium trzeba podjąć nie później niż 30 czerwca roku
następującego po roku budżetowym. Na tej sesji w pierwszej kolejności rozpatrywany jest raport
o stanie gminy. Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata.
Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta w poprzednim roku,
a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869/ po rozpatrzeniu i uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji
Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala:
§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminy Pawłowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2018 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowice za rok 2018.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity
Dz. U. z 2019r. poz. 506/ oraz art. 271 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869/ po uzyskaniu opinii I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 09.04.2019 r. na wniosek Komisji Rewizyjnej i po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności
Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala:
§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłowice za rok 2018,
sprawozdaniem finansowym za 2018 r, opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. wraz
z informacją o stanie mienia Gminy i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udzielić Wójtowi Gminy Pawłowice
absolutorium za rok 2018.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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