
O G Ł O S Z E N I E

W dniu  25 czerwca   2018 r. ( poniedziałek)

 o godzinie 11:00,  

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się

Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Interpelacje radnych.

6. Zapytania i wnioski sołtysów.

7. Ocena funkcjonowania gminnej stołówki.

8.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 

2017 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi:

1) przedstawienie  sprawozdania  opisowego  z  wykonania
budżetu- informacja o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego i rocznych sprawozdań finansowych - dys-
kusja,

2) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby Obrachunkowej
w      Krakowie o sprawozdaniu z  wykonania  budżetu
Gminy Bobowa za 2017 rok,

3) przedstawienie  przez  Komisję  Rewizyjną  wniosku  w
sprawie   absolutorium dla Burmistrza Bobowej z tytułu
wykonania       budżetu za 2017 rok,

4) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby Obrachunkowej
w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miej-

skiej w          Bobowej w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Bobowej z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego Gminy Bobowa za 2017 rok oraz sprawozdania z wykona-
nia budżetu Gminy Bobowa za 2017 rok,

6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bobowej 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć  nauczy-

cieli                   niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz zasad
udzielania i wymiaru tygodniowego godzin    nauczycie-
lom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szko-
łach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobo-
wa,

b) przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopi-
niowania,

c) dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Bobowa,
d) nieodpłatnego nabycia gruntów przeznaczonych pod dro-

gę gminną „Berdechów Górny – Las”,
e) udzielenia  dotacji  celowej  na  remont  dwóch  ścian  ze-

wnętrznych wraz z elementami znajdującymi się w ele-
wacji kościoła pw. św. Zofii w 

Bobowej,
f) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie ołta-

rza bocznego Matki Boskiej Bolesnej w kościele pw. św.
Mikołaja w Siedliskach,

g) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie para-
petu chóru    muzycznego oraz obramienia obrazowego z
ołtarza głównego w kościele pw. Św. Stanisława BM w
Wilczyskach,

h) udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Gorlickiemu
na budowę     Pomnika Niepodległości w Gorlicach,

i) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018,
j) zmiany uchwały Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Bobo-

wej z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie przyjęcia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

1. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski sołtysów.



2. Wolne wnioski.

3.  Zamknięcie obrad sesji.

                                                          

Przewodniczący 

Rady     

 Miejskiej w 

Bobowej


