
                                                                                                                     Łubowo, dnia 2015-05-19 
 
 
 

                                                                                                           Pan/i 
                                                                    …………………………………………………… 
 
 
               Na podstawie art.20.ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie 
gminnym/  Dz.U.z 2013 r.poz.594 ze zmianami./ 
 

zwołuję VI uroczystą Sesję Rady Gminy Łubowo 
z okazji 25 - lecia Samorządu Terytorialnego 

w dniu 27 maja 2015r.o godz. 13.30 
w sali konferencyjnej „Karczmy na Lednicy” 

w pobliżu Małego Skansenu w Dziekanowicach, 
na którą serdecznie zapraszam. 

 
                                       
                                                                                                                  W-ce Przewodnicząca Rady Gminy 
 

                                                                                                    Emilia Dutka 
 
                              
                                  Proponowany porządek obrad: 

 
1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Łubowo. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad VI Sesji. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

          - nieodpłatnego użyczenia pomieszczenia Gminnemu Ośrodkowi 
    Pomocy Społecznej w Łubowie/VI/42/2015/ 

         -  nabycia na własność Gminy Łubowo nieruchomości położonej  
    w Owieczkach- /VI/43/2015/ 
-  zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne 
   /VI/44/2015/ 
- zmiany uchwały budżetowej na 2015r.- /VI/45/2015/ 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubowo na lata 
 2015-2021- /VI/46/2015/ 



6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania     
finansowego gminy Łubowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania  
budżetu za 2014r. 

     a/ rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łubowo za 2014r. 
    wraz z informacją o stanie mienia komunalnego: 
   - zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby  
    Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie sprawozdania Wójta Gminy 
    Łubowo z wykonania budżetu gminy za 2014r. 
 - dyskusja 

   b/rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Łubowo  
    za 2014r. 
 - dyskusja 

     c/ głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie: 
     zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
     z wykonania budżetu za 2014r. /VI/47/2015/ 
 
   7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Łubowo 
     absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r. 
 a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubowo w sprawie: 
       udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łubowo z tytułu wykonania  
       budżetu za 2014r.     
 b/ zapoznanie z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby  
      Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o wniosku Komisji 
      Rewizyjnej Rady Gminy Łubowo w sprawie: udzielenia absolutorium  
      dla  Wójta Gminy Łubowo z tytułu wykonania budżetu za 2014r. 
 c/ dyskusja 
 d/ głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie: 
      udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łubowo za 2014r.    
      /VI/48/2015/  
 
 8. Podjęcie Stanowiska Rady Gminy Łubowo w sprawie: 
   Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Łubowo.    
9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 
10. Wystąpienie Wójta Gminy Łubowo . 
11. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Łubowo. 
12. Uhonorowanie osób zasłużonych dla rozwoju samorządu w okresie    
ostatniego 25-lecia. 
13. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy Łubowo. 


