
                       

Porządek 

Obrad XVI Sesji Rady Gminy Grabowiec 

 

w dniu  11 sierpnia 2020 r.  (godzina 900) 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Informacja o pracy Wójta. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Grabowiec. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliw na terenie 

Gminy Grabowiec na rok szkolny 2020/2021. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Grabowiec. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Grabowiec. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Grabowiec. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty                      

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

11. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grabowiec na 2020 rok.” 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Zamojskim dotyczącego przyjęcia przez Gminę Grabowiec zadań utrzymaniowych na 

drogach powiatowych powiatu zamojskiego w 2020 roku, w granicach 

administracyjnych Gminy Grabowiec. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zamian uchwały budżetowej na 2020 rok. 

14. Przedstawienie i rozpatrzenie  raportu o stanie gminy. 

1) Debata nad raportem. 

15. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grabowiec wotum zaufania. 

16. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem 

finansowym. 

17. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej rocznego 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.(RIO-Ch-I-0034/20/20). 

18. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 

19. Przedstawienie uchwały Nr 2/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Komisji Rewizyjnej              

w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok oraz wniosku do Rady Gminy 

Grabowiec w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy. 

20. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie opinii do 

wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielnie absolutorium Wójtowi Gminy Grabowiec           

z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

21. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Grabowiec z wykonania budżetu za 2019 rok. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grabowiec            

z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.  



24. Wolne wnioski. 

25. Przyjęcie protokołu z XV Sesji. 

26. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy Grabowiec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Zmiana uchwały  73 wzór deklaracji nieważność w części    - 2 uchwały  + załączniki  

2) Utrzymanie dróg powiatowych – powierzenie zadań Gminie    -Daniel 

3) Zwierzęta   - Rafał 

4) Absolutoryjne   3  uchwały 


