
 
Rada Gminy Turawa 

XVIII Sesja w dniu 19 sierpnia 2016, godz. 09:00 
Radni - Sesja 

XVIII 

 

 

1. Sprawy regulaminowe. 

a. Stwierdzenie quorum. 

b. Przedstawienie porządku obrad. 

c. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

3. Informacja o realizacji wniosków radnych i Komisji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwał: 

a. W sprawie przyjęcia do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Turawa na lata 2015-2020. 

b. W sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa. 

c. W sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i 

organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Turawa. 

d. W sprawie zawarcia porozumienia miedzygminnego dotyczącego 

powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego. 

e. W sprawie poparcia Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki o podjęcie 

aktywności i starań zmierzających do zmiany przepisów ustawy o 

samorządzie gminy. 

f. W sprawie zmiany budżetu gminy w 2016 r. 

g. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

5. Sprawy oświatowe. 

a. Stan przygotowania do nowego roku szkolnego 2016/2017 

b. Założenia i zamierzenia Gminy w związku z wprowadzeniem nowej ustawy 

o systemie oświaty. 



c. Obsługa administracyjno - księgowa szkół w myśl nowelizacji ustawy o 

samorządzie gminnym z dnia 25 czerwca 2015 r zmiany w ustawie o 

finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości. 

d. Wyniki kontroli UKS w oświacie - zapoznanie z protokołem kontroli i 

zaleceniami. 

6. Informacja o realizacji inwestycji zaplanowanych na 2016 r. 

7. Gospodarka mieszkaniowa na terenie gminy i stan wykorzystania obiektów 

komunalnych (wszystkie zasoby). 

8. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjetych w II kwartale br. i o pracy Wójta w 

II kw.br. 

9. Informacja o podjętych Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu 

Gminy. 

10. Przedstawienie pism, które wpłynęły do Rady Gminy między sesjami Rady Gminy. 

11. Wolne wnioski. 

12. Odpowiedzi na złożone wnioski. 

13. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

14. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji Rady Gminy Turawa. 


