
Waśniów 15. 06. 2016r.  
     
 
 
 

    Zapraszam na sesję Rady Gminy w Waśniowie, która odbędzie  się w dniu  

21 czerwca 2016 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w 

Waśniowie. Proszę o punktualne i niezawodne przybycie. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Informacja Wójta o działaniach między sesjami.  
5. Przedstawienie informacji na temat nowej LSR na lata 2014-2020 przez 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej prezentacja celów, przedsięwzięć i 
warunków przyznawania dofinansowania.   

6. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 
XVII/87/2015 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30. 12. 2015r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2016-2020.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 
2016 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie za 2015 rok.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie za 2015 rok.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Waśniowie.  

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

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Waśniów z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.  

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegata do Związku Gmin Gór 
Świętokrzyskich.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego o nazwie 
„Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu 
rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Waśniów na lata 2016-2020” 

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/69/2015 Rady 
Gminy Waśniów z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia stawek, zasad 
poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/109/2016 Rady 
Gminy w Waśniowie z dnia 27. 04. 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Waśniów na lata 2016-2013.     

17. Interpelacje i zapytania. 
18. Sprawy różne.    
19. Zakończenie obrad.            

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Mirosław Chamera 


