
VII Sesja Rady Gminy Jeleniewo 

odbędzie się dnia 10 czerwca 2019 r. o godz. 1500 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1 A,  

sala na parterze 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

4. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z działalności pomiędzy 

sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Jeleniewo za 2018 rok: 

1) przedstawienie raportu; 

2) debata nad Raportem o stanie Gminy Jeleniewo za 2018 rok; 

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo wotum zaufania. 

7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2018 rok wraz  

z informacją o stanie mienia Gminy Jeleniewo: 

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy; 

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  

o przedłożonym przez Wójta Gminy Jeleniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok; 

3) przedstawienie sprawozdania finansowego; 

4) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2018 rok; 

5) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo z 

tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok; 

6) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo.   

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2018 rok wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2018 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo 

na lata 2019 – 2031. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 

31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

sądowych.  

14.  Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Jeleniewo  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok”. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

16. Informacje i ogłoszenia. 

17. Zamknięcie obrad. 

PRZEWODNICZĄCY  

RADY GMINY JELENIEWO 

     /-/ Jan Bielecki 


