Zawiadomienie
Rada Miejska w Małomicach zawiadamia, że w dniu 18.06.2019r.
godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Małomicach odbędzie się
X Sesja Rady Miejskiej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku.
3. Przyjęcie protokołu z: IX Sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 maja 2019r.
4. Informacja Burmistrz z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego i Przewodniczących Komisji
Rady Miejskiej.
6. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów i przewodniczącego Samorządu Mieszkańców.
7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Małomice za 2018
- Debata – rozpatrzenie raportu o stanie mienia Gminy za 2018 rok
- podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrz Małomic wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz podjęcie
uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrz Małomic za 2018 rok.:
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Małomicach o udzielenie absolutorium
Burmistrz Małomic za 2018 rok;
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym wniosku
Komisji Rewizyjnej;
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Małomice za 2018 rok i sprawozdania finansowego za 2018 rok.
- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrz Małomic za 2018 rok
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście
Małomice na rzecz Gminy Małomic
- wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w
mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu
wieczystym Gminy Małomice, w drodze bezprzetargowej niezbędnej do poprawienia warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok.
10. Informacja z prac Rady Powiatu Żagańskiego
11 . Interpelacje i zapytania mieszkańców.
12. Wnioski.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Informacje i oświadczenia.
15. Zakończenie.

15. Informacje i oświadczeni

Przewodniczący Rady
/-/ Józef Chuchra

