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Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy Godów
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 446 ) zwołuję XX sesję Rady Gminy Godów
na dzień 30 maja 2016 r. na godz. 11.00
w Urzędzie Gminy w Godowie
PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie między sesjami.
I Realizacja budżetu gminy za 2015 rok:
• sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie
mienia,
• uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Godów sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
• uchwała Komisji Rewizyjnej z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Godów za 2015 rok,
• uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 6 maja 2016r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Godów.

•

•

dyskusja:

•

podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

•

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Godów absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

PRZERWA W OBRADACH

II uchwały wynikające z bieżącego funkcjonowania gminy.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1) nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Godów;
2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania
w sprawach zarządzania kryzysowego;
3) przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów";
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Godów w jej granicach administracyjnych;
5) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Godów oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
6) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
7) nabycia nieruchomości zabudowanej w Godowie;
8) nabycia nieruchomości niezabudowanej w Gołkowicach.
5. Interpelacje radnych.
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6.
7.
8.
9.

Wolne głosy i wnioski.
Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Godów z dnia 25 kwietnia 2016 roku.
Sprawy organizacyjne.
Zakończenie sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Antoni Tomas

