
Z A W I A D O M I E N I E 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Milanów, 

że w dniu 25 maja 2017  r. o godz. 9 
00

 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w 

Milanowie, ul. Kościelna 11a. 

odbędzie się XXVII SESJA RADY GMINY MILANÓW 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie.  

2. Sprawy organizacyjne: 

a. stwierdzenie quorum,   

b. przyjęcie porządku obrad, 

c. przyjęcie protokółu  z poprzedniej sesji. 

3. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

4. Ocena zasobów pomocy społecznej.  

5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Milanów z organizacjami 

Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego i o 

wolontariacie za 2016 r.  

6. Rozpatrzenie: 

a. sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Milanów za 2016 r., 

b. opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Milanów za 2016 r., 

c. informacji o stanie mienia Gminy Milanów, 

d. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Milanów w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Milanów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 r. 

e. opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie  w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Milanów  w sprawie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2016 r.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Milanów z tytułu 

wykonania budżetu na 2016 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2017 r.  

11. Podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 

finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie określenia rocznego programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milanów 

za 2017 r. 

15. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 

16. Wolne wnioski i zapytania.  

17. Zamknięcie obrad 
 

 

        Przewodniczący Rady Gminy  

         Jerzy Melnik  
 


