
PORZĄDEK OBRAD 

XI SESJI RADY GMINY ŚWIERZNO 

W DNIU 28 CZERWCA 2019 ROKU 

1) Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. 

2) Przedstawienie obowiązującego porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Gminy Świerzno. 

4) Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

5) Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

6) Rozpatrzenie raportu wójta o stanie gminy: 

a. debata nad raportem, 

b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerzno wotum zaufania. 

7) Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świerzno za 2018 

rok: 

a. odczytanie wniosków z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Świerzno w sprawie 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, 

b. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Świerzno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. wraz z informacją  

o stanie mienia, 

c. dyskusja, 

d. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerzno za 

2018 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerzno za 2018 r. 

8) Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok: 

a. odczytanie wniosku z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Świerzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018, 

b. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerzno w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Świerzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018, 

c.  dyskusja, 

d. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy 

Świerzno za 2018 rok. 

 



 

9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego: 

a. opinie Komisji, 

b. dyskusja, 

c. podjęcie uchwały. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomieszczeń szkolnych  

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerzno: 

a. opinie Komisji, 

b. dyskusja, 

c. podjęcie uchwały. 

11) Wolne wnioski i zapytania. 

12) Zamknięcie obrad. 

 

 

 

 


