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Z a w i a d o m i e n i e 

 

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

(Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.), zwołuję na dzień 24 czerwca 2022 roku na godz. 14.00  XLV sesję 

Rady Gminy Wolanów, która odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i 

Biblioteki w Wolanowie.  

 

Przewidywany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu  obrad z poprzedniej sesji.   

4. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.  

5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.  

6. Wnioski i zapytania radnych. 

7. Raport o stanie Gminy Wolanów za 2021 rok. 

a. prezentacja Raportu o stanie Gminy Wolanów za 2021 rok, 

b. debata nad raportem, 

c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wolanów wotum zaufania.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu 

opieki zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie  

za 2021 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji 

kultury - Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie za 2021 rok. 

10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za 2021 rok. 

a. sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe za 2021 

rok, 

b. opinia RIO, 

c. dyskusja, 

d. podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z 

wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdania finansowego. 

11. Absolutorium dla Wójta Gminy za 2021 rok. 

a. wniosek Komisji Rewizyjnej, 

b. opinia RIO, 

c. dyskusja, 

d. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2021 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Wolanów na lata 2022 – 2032. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wolanów. 

15. Wolne wnioski i informacje.  

16. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

        

        /-/ Jacek Murawski 


