
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Łysomice, 9 czerwca 2020 r. 

         

 

OGŁOSZENIE 
 

Informuję, że w dniu 23 czerwca  2020 r. o godz. 12.00 odbędzie się XX  Sesja Rady Gminy 

Łysomice, prowadzona w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie : https://www.bip.lysomice.pl/243,obrady-rady-online 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał.  

3. Wybór sekretarza i protokolanta Sesji. 

4. Przedstawienie porządku obrad XX Sesji Rady Gminy: 

         a)  przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad, 

         b) głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad.  

5. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy. 

6. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Łysomicach za rok 2019 

a) omówienie sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki    

    Zdrowotnej w Łysomicach za rok 2019, 

b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego  

    Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach za 2019 rok – projekt uchwały  

    Nr XX/122/2020. 

7. Raport o stanie Gminy Łysomice za rok 2019  

a) przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie gminy, 

b) debata nad Raportem o stanie gminy, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łysomice wotum zaufania  

    - projekt uchwały Nr XX/123/2020. 

8. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łysomice 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  

    gminy za 2019 r., 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, 

c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu  

    Gminy za 2019 rok, 

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie    

    udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy, 

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

    z wykonania budżetu za 2019 rok – projekt uchwały Nr XX/124/2020, 
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f)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania  

    budżetu za 2019 rok – projekt uchwały Nr XX/125/2020. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie :  

        a) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łysomice w roku szkolnym 2020/2021  

            – projekt uchwały Nr XX/126/2020, 

        b) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  

            za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego  

            lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – projekt  

            uchwały Nr XX/127/2020, 

        c) nadania nazwy ulicy w miejscowości Łysomice – projekt uchwały Nr XX/128/2020, 

        d) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łysomice – projekt  

            uchwały Nr XX/129/2020, 

        e) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

            komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian  

           za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi    

           – projekt uchwały Nr XX/130/2020, 

        f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2020 – projekt  

            uchwały Nr XX/131/2020, 

              g) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2020-2032 – projekt  

                  uchwały Nr XX/132/2020, 

   h) rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. złożonej w interesie publicznym  

      dotyczącej wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”  – projekt uchwały Nr XX/133/2020. 

   i) rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r. złożonej w interesie publicznym w zakresie  

      zmiany przepisów prawa miejscowego – projekt uchwały Nr XX/134/2020. 

10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.  

11. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy. 

12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

13. Zakończenie sesji. 

 

 Z wyrazami szacunku 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

       Robert Kożuchowski 


