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INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 1 Szzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach zwi ązanych z zapobieganiem, przeciwdzia łaniem i zwalczaniem COyID-1 9, innych
chorób zakaźnych oraz wywo łanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z pó źn. zm .)
zwoluj ę
XIX Sesj ę Rady Gminy Świdwin
na dzień 09 czerwca 2020 r. (wtorek) na godz. 12.00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Świdwin.
Sesja odb ędzie się w sposób zdalny on-line za pomoc ą środków porozumiewania si ę na odległość.
Proponuj ę następuj ący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protoko łu z ostatniej sesji.
3. Przyj ęcie wniosków do porządku obrad.
4. Informacje Przewodnicz ących Komisji i Przewodnicz ącego Rady o pracach mi ędzy sesjami.
5. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie mi ędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Czas dla samorządów.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Raport o stanie Gminy Świdwin za 2019 r.
1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Świdwin za 2019 r.,
2) debata nad raportem,
3) podj ęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdwin wotum zaufania.
10. Sprawozdanie z wykonania bud żetu Gminy Świdwin za 2019 r.
1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud żetu
Gminy Świdwin za 2019 rok, dyskusja,
2) wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Świdwin
3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:
a) przedłożonego przez Wójta Gminy Świdwin sprawozdania z wykonania budżetu
za 2019 rok wraz z informacj ą o stanie mienia komunalnego,
b) wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świdwin,
4) podj ęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania bud żetu gminy za 2019 rok

5) podj ęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytu łu rozpatrzenia

sprawozdania z wykonania bud żetu gminy za 2019 rok.
11. Podj ęcie uchwał :
1) w sprawie powo łania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy,
2) zmieniaj ąca uchwałę w sprawie powo łania komisji stałych Rady Gminy Świdwin,
ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych,
3) zmieniaj ąca plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020
4) w sprawie udzielenia dotacji celowej spó łce wodnej,
5) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę do lat 5 części nieruchomo ści położonej w
Rusinowie,
6) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomo ści,
7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier żawy na okres 5 lat oraz
odstąpienie od trybu przetargowego,
8) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urz ądzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych,
9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
10)w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020,
11)w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata
2020-2025.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie.
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