Rajgród, dn. 18 czerwca 2021 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rajgrodzie

BR.0002.07.2021

Pan/i
………………………………….
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) zwołuję XXXVI Sesję Rady Miejskiej
w Rajgrodzie w dniu 25 czerwca 2021 r. Obrady rozpoczną się o godzinie 12:00 w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.
Proponowany porządek obrad:
1.

Otwarcie obrad.

2.

Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.

3.

Przyjęcie porządku obrad.

4.

Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

5.

Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

6.

Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i pracy od ostatniej sesji.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Rajgrodzie.

8.

Debata nad Raportem o stanie Gminy Rajgród za 2020 r.

9.

Podjęcie uchwał w sprawach:
1) udzielenia Burmistrzowi Rajgrodu wotum zaufania,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rajgród za 2020 r. wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2020 r.,
a) rozpatrzenie sprawozdań za 2020 r.
- z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2020 r.
- sprawozdania finansowego Gminy Rajgród za 2020 r.
b) przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.

d) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2020 r.
3) udzielenia Burmistrzowi Rajgrodu absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Rajgród za 2020 r.
a) przedstawienie

wniosku

Komisji

Rewizyjnej

w

sprawie

udzielenia

absolutorium Burmistrzowi Rajgrodu za 2020 r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
o przedłożonym przez Komisję wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi
absolutorium za 2020 r.,
4) zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2021,
5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2021-30,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rajgród,
7) utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
8) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do
kąpieli

oraz

określenia

sezonu

kąpielowego

dla

miejsca

okazjonalnie

wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta Rajgród,
9) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do
kąpieli

oraz

określenia

sezonu

kąpielowego

dla

miejsca

okazjonalnie

wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta Rajgród,
10) zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Karwowo,
11) wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/
Marek Bućko

