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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. Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - opinia RIO 

5. Przyjęcie budżetu na 2017 rok 

a. Odczytanie projektu uchwały budżetowej 

b. Odczytanie opinii RIO 

c. Odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji Rady Gminy 

Turawa. 

d. Dyskusja nad projektem budżetu. 

e. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie proponowanych zmian 

i wniosków. 

f. Głosowanie poszczególnych wniosków 

g. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

6. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2017 rok - 

podjęcie uchwały 

7. Podjęcie uchwał: 

a. W sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla publicznych i 

niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół 

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji. 

b. W sprawie zmiany budżetu w 2016 r. 



c. W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 

Turawa, których właścielem lub zarządzającym jest Gmina Turawa, 

udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. 

d. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 

posiłku,świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-

2020". 

e. W sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat i trybu ich pobierania. 

8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2017 rok. 

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. 


