
Zakrzewo, 11.06.2018 r. 

   

        

 

Z a w i a d o m i e n i e 

 

Działając na podstawie § 60 i § 62 Statutu Gminy Zakrzewo zwołuję posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej wspólnie z  Komisją  Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 

Socjalnych, Komisją Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów  oraz  

Komisją Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów w dniu  15 czerwca 2018 r.  

(piątek)     o godz. 900  w sali konferencyjnej Domu Kultury w Zakrzewie. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  

3. Omówienie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

4. Omówienie prośby o wynajem remizy OSP Siniarzewo. 

5. Informacja z realizacji budżetu Gminy Zakrzewo za 2017 rok. 

6. Omówienie, dyskusja  i zaopiniowanie projektów uchwał m.in. w sprawie: 

1) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu, 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018, 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -  2027, 

4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Zakrzewo za 2017 rok, 

5) udzielenia Wójtowi Gminy Zakrzewo absolutorium za 2017 rok, 

6) ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zakrzewo, 

7) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Zakrzewo oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, 

8) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowego w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Zakrzewo, 

9) dopłat do 1m3 ścieków z terenu Gminy Zakrzewo, 

10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Zakrzewo porozumienia o 

utworzeniu Aleksandrowskiego Klastra Energii i partycypowania  w kosztach jego działa  

11) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

gminy Zakrzewo przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz do spożycia poza 

miejscem sprzedaży, 

12) określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, 

13) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzewa, 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie posiedzenia.  

  

 

  

Przewodniczący Komisji 

 

                    /-/  Michał Mańkowski 

 
 


