Wojciechowice, dnia 24.05.2021 r.

INFORMACJA
Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.),
zwołuję
XXVI sesję Rady Gminy w Wojciechowicach, która odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r.
(poniedziałek) o godz. 09:00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXVI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
3. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
4.Przedstawienie informacji o stanie zdrowia mieszkańców gminy w zakresie usług medycznych
świadczonych przez Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Wojciechowicach.
5. Przedstawienie informacji o stanie i podejmowanych działaniach w zakresie zmniejszania stanu
bezrobocia na terenie gminy Wojciechowice w 2020 roku.
6. Przedstawienie informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy Wojciechowice w
2020 roku.
7. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
Wojciechowice w 2020 roku.
8. Rozpatrzenie RAPORTU O STANIE GMINY WOJCIECHOWICE ZA 2020 ROK:
a) przedstawienie RAPORTU O STANIE GMINY WOJCIECHOWICE ZA 2020 ROK,
b) debata nad przedstawionym RAPORTEM O STANIE GMINY WOJCIECHOWICE ZA 2020 ROK,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechowice wotum zaufania.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu oraz informację
o stanie mienia komunalnego:
a) przedstawienie informacji o wykorzystaniu środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych Covid
– 19,
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wojciechowicach,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2020 rok,
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojciechowice za 2020 rok,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2029,
d) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
e) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,
f) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Wojciechowice w 2021 roku,
g) wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz
Skarbu Państwa,
h) wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wojciechowice oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu ich zawarcia,
i) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

11. Wolne wnioski.
12. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
13. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
Sesja odbędzie się przy zachowaniu reżimów sanitarnych. Prosi się o uczestnictwo w maseczkach
ochronnych oraz zachowanie bezpiecznych odległości.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Grzegorz Wójcik

