Regnów, 19. 06.2019 r.

Pan/Pani

Nasz znak: Or.0002.05.19
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym {Dz.U. z
2019 poz. 506) zawiadamiam o VIII Sesji Rady Gminy Regnów, z następującym
PORZĄDKIEM OBRAD:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad VIII Sesji Rady Gminy Regnów.

3 . Protokół z poprzedniej sesji Nr Vll/2019 z dnia 30 maja 2019 roku.
4 . Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Regnów w 2018 roku:
1) debata nad raportem;
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Regnów.
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy

Regnów za 2018 rok:
1) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Wójta
Gminy Regnów z wykonania budżetu za 2018 rok;
3) podjęcie uchwały w spraw ie zatwierdzenia sprawozdania finansowego w raz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2018 rok.

6. Udzielnie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok:
1) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Regnów;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 rok;
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Regnów za 2018 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie d z iałań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w
ramach PROW na lata 2014-2020 operacji „Budowa świetlicy środowiskowej w m iejscowości
Rylsk z przeznaczeniem na Dom Kultury".

8. Podjęcie uc hwały w sprawie zmian w bu dżecie gminy na 2019 rok.
9. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międ zysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy.

10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy Regnów.
Sesja Rady Gminy Regnów odbędzie się 28 czerwca 2019 roku (piątek) o godz. 9.00 w świetlicy
Urzędu Gminy Regnów.
Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

Z poważaniem,

