LI Sesja w dniu 29 czerwca 2022, godz.
13:30 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu
a) Przyjęcie protokołu z L sesji
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
6. Sprawozdanie z działalności GOPS-u za 2021 rok
7. Debata nad raportem o stanie gminy Poświętne za 2021 rok
8. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne wotum zaufania
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i sprawozdania
finansowego
a) Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji
budżetu za 2021 rok
c) Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania
budżetu za 2021 rok, sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia
d) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
e) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Poświętne za 2021 rok
b) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2021 rok
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 20222029
d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2022
e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/276/22 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 marca
2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych dla gminy
Poświętne na lata 2022-2025

f) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedające finansowanie
projektu pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz
pompowniami ścieków w Gminie Poświętne - etap III (zadanie 2,3,4,5)"
g) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego w 2022 roku
11. Interpelacje.
12. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Wiechecki

