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  Informuję o obradach XXV Sesji Rady Gminy Osięciny, które odbędą się dnia 24 czerwca 
2021 roku o godzinie 10.00 w Sali obrad Urzędu Gminy w Osięcinach.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta z okresu międzysesyjnego.
5. Raport o stanie Gminy Osięciny za 2020 rok:

a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Osięciny za 2020 rok;
b) debata nad raportem;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osięciny wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowania Gminy
za 2020 rok.
a) wystąpienie Wójta dotyczące realizacji budżetu w 2020 roku;
b) przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożeniu przez Wójta gminy sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 rok i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2020 rok;

c) przedstawienie  wniosku Komisji  Rewizyjnej  w sprawie  wyrażenia  opinii  o wykonaniu budżetu
gminy za 2020 rok i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2020 rok;

d) przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 
o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium;

e) dyskusja dotycząca realizacji budżetu w 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Osięciny

za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osięciny za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny

na lata 2021-2025.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych 

z budżetu gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021
roku.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za terenie gminy Osięciny.

13. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

14. Sprawy różne.
15. Zakończenie.

W związku z zagrożeniem stanu bezpieczeństwa wynikającego 
z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 nie zaleca się przybycia na obrady
Sesji.


