
RADA GMINY                                                                      
    w  Baćkowicach
 woj. świętokrzyskie

I N F O R M A C J A

Informuje się, że  sesja Rady Gminy  w Baćkowicach  odbędzie się  w dniu  30 czerwca
2020r.  o godz. 10.00 w świetlicy budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i ustalenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
6. Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na   zawarcie  umowy o  świadczenie  usług  w

zakresie publicznego transportu zbiorowego.
7. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Baćkowice” oraz  podjęcie uchwały w sprawie wotum

zaufania dla Wójta Gminy Baćkowice.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  Baćkowice za 2019 rok, informacji

o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań finansowych:
a)   przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  o  sprawozdaniach

z  wykonania  budżetu Gminy Baćkowice za  2019 rok wraz z  informacją  o stanie  mienia
komunalnego jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami, 

b)  przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Baćkowice
za 2019 rok,

c)  przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Baćkowice za 2019
rok oraz wniosku  w sprawie  udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Baćkowice,

d)  przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach   w  sprawie  opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Baćkowice,

e)  dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Baćkowice za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baćkowice za
2019 rok,

f)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baćkowice absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2029.
12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy 
           Krzysztof Grzyb


