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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przedstawienie i zatwierdzenie  porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Przedstawienie informacji z działalności Wójta za okres od 29 marca do 9 czerwca 2011r. 
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów. 
6. Złożenie rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2010 

Wójta Gminy Kruklanki. 
7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym. 
9. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy. 
10. Zapoznanie się z opinią składu orzekającego kolegium regionalnej izby obrachunkowej o 

przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu i informacji 
o stanie mienia komunalnego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. 
12. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za rok 2010 i 

wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kruklanki. 
13. Zapoznanie się z opinią składu orzekającego RIO o przedłożonym przez Komisję  
      Rewizyjną  wniosku w sprawie absolutorium. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2010 rok. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa 

drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem  i ochrona dróg. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą 
Warmińsko – Mazurskim na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej 
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kruklanki.. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii 
Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
20. Sprawy różne. 
21. Zamknięcie obrad sesji. 

 
  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 Stanisław Gąsior 

 

 


