Brójce, dnia 21 czerwca 2021 r.
Zapraszam do udziału w XL sesji Rady Gminy Brójce, która odbędzie się
29 czerwca 2021 r. o godz. 10 00 w sali obrad Urzędu Gminy Brójce.
Proponowany porządek obrad sesji:
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Zgłaszanie wniosków do porządku obrad.
Powołanie komisji uchwał.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Wójta Gminy Brójce z działalności międzysesyjnej.
Interpelacje radnych.
Debata nad „Raportem o stanie Gminy Brójce za 2020 rok”.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Brójce.
Procedura absolutoryjna.:
1) rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brójce za rok 2020 oraz
sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brójce w sprawie absolutorium
z uzasadnieniem,
3) zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej
sprawozdania z wykonania budżetu oraz z opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium,
4) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Brójce dotyczącej
wykonania budżetu Gminy Brójce za rok 2020,
5) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Brójce za 2020 rok.
6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brójce za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Brójce na 2021 r.
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brójce na lata 2021 – 2030,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kurowicach,
4) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kurowicach,
5) petycji złożonej przez mieszkańców ul. Południowej w Bukowcu,
6) przekazania petycji według właściwości,
7) przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brójce,
8) wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brójce a gminą
Rzgów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
9) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gm. Brójce oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania
11. Wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Zakończenie obrad.
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Posiedzenie wspólne komisji 28 czerwca godz. 9 00.

