RADA GMINY
RADECZNICA
Radecznica, 21.06. 2021 r.
ZO. 0002.31.2021

Pan/i

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
– o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./ zwołuję XXXI sesję
Rady Gminy Radecznica VIII kadencji w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 10 00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.
Proponuję następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między
sesjami.
7. Raport o Stanie Gminy Radecznica za 2020 rok.
a) debata nad Raportem o Stanie Gminy.
- wnioski radnych.
- wnioski mieszkańców, którzy zgłosili udział w debacie nad Raportem.
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy
za 2020 r.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy Radecznica z wykonania budżetu gminy
oraz Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
a) Odczytanie Opinii/ Uzasadnienia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radecznica
o wykonaniu budżetu Gminy Radecznica za 2020 rok.
b) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Radecznica.
c) dyskusja.
d) Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Radecznica z wykonania budżetu za 2020 rok.
9. Procedura absolutoryjna.
a) Omówienie wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
b) Odczytanie Uchwały NR 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radecznica
z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Radecznica z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
c) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej
w sprawie absolutorium.
d) dyskusja.

e) Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu
wykonania budżetu za 2020 rok.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX.191.2021 Rady Gminy
Radecznica z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Zamojskiego.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Zamojskiego
w zakresie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3200L, w granicach istniejącego pasa
drogi w km od 3+245 do km 3+385 (strona lewa) w miejscowości Radecznica w zakresie
utwardzenia”
13. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej
w Radecznicy.
14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radecznicy za 2020 rok oraz informacji o występujących potrzebach w zakresie pomocy
społecznej.
15. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.
Stosownie do art. 25 ust.3. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym
/tekst jednolity: Dz.U.2020 r. poz. 713 ze zm./ zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy stanowi
podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w sesji
Rady Gminy, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gumieniak

