
 
 
 

   Rząśnia, dnia 28 czerwiec 2021 roku 

UGO.0002.5.2021.MR 

Pan/i 

...………………………………………………….. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie 

się w dniu 6 lipca 2021 roku (tj. wtorek) o godz. 10:00 z następującym proponowanym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Odczytanie porządku obrad. 

3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy. 

4. Przyjęcie protokołu komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli  problemowej w zakresie wykonania 

uchwały Rady Gminy Rząśnia nr XIV/115/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku, oraz prawidłowości 

rozliczenia dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Rząśnia na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Rząśni wpisanym do rejestru zabytków. 

5. Przyjęcie protokołu komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli  problemowej w zakresie procedury 

zakupu i finansowania ozdób i oświetlenia świątecznego na terenie gminy. 

6. Przyjęcie protokołu komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli  problemowej w zakresie rozliczenia 

dotacji celowej dla stowarzyszenia LKS Czarni Rząśnia za rok 2020. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie w Gminnym 

Żłobku „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni prowadzonym przez Gminę Rząśnia. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rząśnia na 

rok szkolny 2021/2022. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na 2021 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę Nr III/5/2010 Rady Gminy Rząśnia z dnia  

10 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Rząśnia  

i uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/226/2010 Rady Gminy Rząśnia z dnia  

27 lipca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia  

12 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVI/299/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia  

2 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Rząśnia. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na 

lata 2021-2030. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy  Rząśnia na rok 2021. 

16. Przedstawienie raportu o stanie gminy Rząśnia. 

17. Debata nad raportem o stanie gminy Rząśnia. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Rząśnia wotum 

zaufania. 

19. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Rząśni za 2020 rok. 

20. Informacja  dotycząca sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni za 2020 rok. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rząśnia 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 i autopoprawką z dnia 24 maja 2021 roku. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Rząśnia 

absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. 

23. Zakończenie posiedzenia. 

 

Podstawa prawna do zwolnienia od pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rząśnia   


