Rada Miejska
w Brzegu Dolnym

Materiały do XLII Sesji

Porządek obrad
XLII Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym
1. Informacja o porządku obrad XLII Sesji Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Miejskiej.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Brzeg Dolny
na rok 2018.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2018-2025.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Brzeg Dolny wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2017 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej.
8. Informacja Przewodniczącego
międzysesyjnym.
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9. Informacja Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne, komunikaty.
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Ad. 1. Informacja o porządku obrad XLII Sesji Rady Miejskiej.
Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej doręczono
z zawiadomieniem o Sesji.

radnym

wraz

Ad. 2. Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Miejskiej.
Protokół XLI Sesji Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2018 roku – zostanie przesłany
radnym w formie elektronicznej.
Ad. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Brzeg
Dolny na rok 2018.
Projekt uchwały zostanie dosłany radnym w późniejszym czasie.
Ad.4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2018-2025.
Projekt uchwały zostanie dosłany radnym w późniejszym czasie.
Ad. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Brzeg Dolny wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2017 rok.
Projekt uchwały przedłożony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. Radca
Prawny pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.
Uchwała Nr XLII/ /18
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Brzeg Dolny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku
poz.2077 ze zmianami)
Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Brzeg Dolny za 2017 rok, Rada Miejska zatwierdza przedłożone
przez Burmistrza sprawozdania.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XLII/ /18 z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Brzeg Dolny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
Zgodnie z treścią art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych organ
stanowiący JST jest zobligowany do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu do dnia 30 czerwca roku
następującego po roku budżetowym.
Projekt uchwały zawiera rozstrzygnięcie oparte na pozytywnej opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej - uchwała Nr XV/1/2018 Składu Orzekającego
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Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2018 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Brzegu Dolnego sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za 2017 rok oraz pozytywnych opiniach
stałych Komisji Rady Miejskiej dot. przyjęcia sprawozdań.
W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie przedłożonego projektu
uchwały.
Ad.6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Projekt uchwały przedłożony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. Radca
Prawny pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.
Uchwała Nr XLII/ /18
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 994 ze zmianami), art. 271 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku
poz. 2077 ze zmianami)
Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
§1
Po zapoznaniu się:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
2) ze sprawozdaniem finansowym,
3) z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
o przedłożonym przez Burmistrza Brzegu Dolnego sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za 2017 rok,
4) z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok,
5) z informacją o stanie mienia komunalnego,
6) z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
udziela się absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XLII/ /18 z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2017 rok
W związku z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
o przedłożonym przez Burmistrza Brzegu Dolnego sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2017 rok – uchwała Nr XV/1/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Brzegu Dolnego sprawozdaniu z wykonania
budżetu gminy Brzeg Dolny za 2017 rok oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 15
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maja 2018 roku, przedkładam Radzie projekt uchwały w sprawie udzielenia
Burmistrzowi absolutorium.
Ad. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej.
Projekt uchwały przedłożony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. Radca
Prawny pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.
Uchwała Nr XLII/ /18
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami)
Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
§1
Powołuje doraźną Komisję Statutową w następującym składzie:
1. …………………….
2. …………………….
3. …………………….
4. ……………………
5. …………………….
§2
Przewodniczącym Komisji został/a wybrany/a………………………..………………
§3
Przedmiotem działania komisji będzie analiza obowiązującego statutu
i przygotowanie projektu nowego Statutu Gminy Brzeg Dolny.
§4
Komisja przyjmuje stanowiska i opinie w drodze głosowania zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy składu komisji.
§5
Działalność komisji ulega zakończeniu z chwilą uchwalenia nowego Statutu Gminy
Brzeg Dolny.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XLII/ /18 z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Zgodnie z art. 3 ustawy o samorządzie gminnym o ustroju gminy stanowi jej statut.
Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.
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W związku z licznymi zmianami ustawowymi w zakresie działalności Gminy
i Rady Miejskiej istnieje pilna potrzeba zaktualizowania zapisów Statutu zgodnie
z przepisami, które wejdą w życie od nowej kadencji.
Z uwagi na ten fakt powołuje się doraźną Komisję Statutową w celu analizy
obowiązującego statutu i przygotowania projektu nowego.
Ad. 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracach w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący poinformuje radnych w dniu Sesji o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
Ad. 9. Informacja Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz przedłoży informację o swoich pracach w okresie międzysesyjnym w dniu
Sesji.
Ad.10. Interpelacje i zapytania radnych.
Przedłożone do Biura Rady w formie pisemnej interpelacje i zapytania zostaną
przedstawione radnym na Sesji.
Ad. 11. Sprawy różne, komunikaty.
Pisma skierowane do Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym do wglądu w Biurze
Rady Miejskiej.
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