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BIiiryn, dnia 8.06.2020r.
RG.0002.5.2020

INFORMACJA
Przewodnicz4cy Rady Gminy Blizyn informuje, 2e w dniu
24 czerwca 2020r. o godz.900 w Swietlicy OSP w Bli2ynie odbqdzie
sig sesja Rady.
Proi ekt porzadku o brad

ute:
1. Otwarcie, stwierdzenie kworum, przyjgcie porz4dku obrad sesji.
2. Przyjgcie protokol6w z obrad XIV, XV i XVI sesji Rady'
na
3. Informacja w6jta o pracy migdzy sesjami oraz informacja o realizacji uchwal podjgtych
ostatnich sesiach.
4. Wystqpienia zapro szonych goSci.
5. hterpelacje i zapl'tania radnych.
6. Informacja o dzialalnodci Gminnego osrodka Pomocy Spolecznej w Blizynie or.v ocena
zasob6w pomocy spolecznej za 2019 rok.
7. Informacja o dzialalno6ci strarry poramej za 2019 rok'
w roku 2019.
f . info.*u.ju nu temat dzialalno5cicrni*"go Osrodka Kultury w BliZynie
pozarz4dowymi
S. iprurvordani" z rcalizaili rocznego p.ogr*u wsp6lpracy z orgaruzzcjmn
za rok 2019.
sytuacji ekonomicznofO. lnio.-u.ju na temat dzialalno5ci, gospodarki finansowej oraz
im. Lecha
finansowej Samodzielnego Publicznego zaklad't opieki Zdrowotr:ej w Bliirynie
Jgdrzejkiewicza w roku 2019 - podjgcie uchwal w sprawie:
-' zaiierdzerlla sprawozdania finunro*"go za rok 2019 Samodzielnego Publicznego
Zakladu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jqdrzejkiewicza w Blizynie'
- oceny sltuacji ekonomiczno-finansowei Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej im. Lecha Jgdrzejkiewicza w Blizynie'
11. tnformacja o realizacji poda&6w i oplat za20l9 rok'
gminy Blizyn za 2019 rok'
1 2 . Rozpatrzinie raportu o stanie
a) przedstawienie raportu przez W6jta,
b) debata nad raPortem,
zaufalia'
cj podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia W6jtowi Gminy Blizyn wotu1
Blizyn
z wykonania budzetu gminy -,
f :. no'rpalt r"ni" sprawozdania finansowego, sprawozdania
zt20l9 rok i Podjgcie uchwal:
grniny Bli2ryn za 20 I 9 rok'
a) sprawozdanie irnansowe i sprawozdanie z wykonania bud'2etu
informacja o stanie mienia komunalnego,
z wykonania
b) opinia lLgionalnej Izby obrachunkoivej w Kielcach o sprawozdaniach
bud2etu GminY BlizYn za 2019 rok,
Gminy
c) opinia Komisji Budietowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki
'
o .pru*ord*iach z wykonania bud2etu Gminy Bliiq\ za 2019 rok'
2019 rok'
d) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budzetu gminy Blizyn "a
.j *"i"r"t ro.isji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium w6jtowi Gminy Blizyn,
Rewizyjnej'
opinia Regionalnej tzbyObrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji
g) dyskusja,
h) podjgcie
,,---.^-r^ .
ze
sprawozdaniem
wtaz
finansowego
sprawozdania
zatwierdzenia
*'rp.u*i"
z wykonania bud 2etu za 2019 rok,
ses trD

I
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uchwal:

sprawie udzielenia w6jtowi Gminy Bli2yn absolutorium z tytulu wykonama
bud2etu za 2019 rok.
14. Rozpatrzenie i podjgcie uchwal w sprawie:
a) wprowadzenia zrnian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020'2035,
b) wprowadzenia zmian w bud:2ecie grniny na 2020 rok,
cj okeSlenia Sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie Blizyn na rok szkolny 202012021,
d) zbycia nieruchomo5ci stanowi4cej mienie gminne,
ej wyruzenia zgody na obciqZenie slu2ebnodci4 przechodu r przeiazdu nieruchomoSci
gruntowych stanowi4cych wlasno66 Gminy Blizyn,
I) pizyjgcia rapo rt' z rializacji Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Bli2ln za lata
2015-2018,
g) rozpatrzenia petycj i.
15. Informacje, komunikaty i oSwiadczenia.
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16. Zamknigcie obrad sesji.

Zachgcam Pafstwa do iledzenia przebiegu sesji w trybie on-line. odnosniki do
transmisji umieszczone sq na stronie intemetowej Gminy BliZyn na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Bli2yn.
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