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ZAPROSZENIE 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                              

(Dz.U z 2022 poz. 559 z późn. zm.)  zapraszam na XXVIII Sesje Rady Gminy, która odbędzie się  

3 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 1000 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kuleszach 

Kościelnych, ul, Główna 6, z następującym porządkiem obrad:  

Porządek obrad :  
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad XXVIII Sesji Rady Gminy. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.  

4. Sprawozdanie z prac Wójta. 

5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał z XXVII Sesji Rady Gminy. 

6. Raport o stanie Gminy Kulesze Kościelne i głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum 

zaufania: 

a) przedstawienie raportu, 

b) debata nad raportem, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania,  

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kulesze Kościelne: 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kulesze Kościelne, 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

gminy za 2021 rok,  

c) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2021 rok, 

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłużonym przez 

Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2021 rok,  

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego,  

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2021 rok,  

8. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kulesze Kościelne za 2021 rok. 

9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.  

10. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia zmian budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2022, 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2022- 2028 wraz 

z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2022 – 2028,  

c) szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy 

oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Kulesze Kościelne”, 

d) określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Kulesze Kościelne.  

11. Interpelacje i zapytania Radnych. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zamknięcie obrad.  

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                              Grzegorz Kossakowski 
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