
RG. 0002.44.2017 Świlcza, dnia, 09.06.2017r.  

 

OBWIESZCZENIE 

 
 Na podstawie art. 20 ust.1 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z 

późn. zmianami) oraz art. 38 Statutu Rady Gminy Świlcza zwołuję XLIV sesję Rady 

Gminy Świlcza, z następującym ustalonym porządkiem obrad: 

 

 

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

2. Informacja z realizacji uchwał, działalności Wójta i Urzędu Gminy. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

2016 samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna  Biblioteka 

Publiczna  w Świlczy z siedzibą w Trzcianie”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

2016 samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świlcza za rok 2016. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Świlcza za rok 2016. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 

rok 2017. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy 

Świlcza środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów 

i usług związanego z zakładem budżetowym 

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świlczy do prowadzenia postępowania w sprawach 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  

na terenie Gminy Świlcza. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świlczy. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej 

jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Dąbrowa. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu 

Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2016-2025. 

 

 

 



16. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego 

„Przebudowa drogi gminnej nr 137406R w km 0+000 – km 0+796   

w miejscowości Bratkowice” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 

– 2020 

17.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 

Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017r. / tj. poniedziałek / o godz. 16.00  w sali 

posiedzeń Urzędu Gminy Świlcza. 

 

  

 

      PRZEWODNICZĄCY  

    RADY GMINY 

         mgr Piotr Wanat 

 

            

         
   


