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RGO.0002.3.2022                                                                       

 

                           

        Państwo Radni  

Rady Gminy Podedwórze 

      

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 559 z późn. zm. ) zwołuję na 22 czerwca 2022 r. XXII sesję VIII  kadencji 

Rady Gminy Podedwórze. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w Podedwórzu.  

 Rozpoczęcie sesji – godz. 12
00

. 

Proponowany porządek: 

1. Otwarcie. 

2. Sprawy organizacyjne: 

a) stwierdzenie quorum, 

b) przyjęcie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Informacja Wójta nt. pracy między sesjami. 

4. Interpelacje i zapytania.   

5. Raport o stanie gminy Podedwórze za rok 2021 r.: 

a) wprowadzenie do Raportu, 

b) debata nad raportem, 

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

za rok 2021. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

    Gminy Podedwórze za 2021 r.: 

a) przedstawienie Radzie Gminy przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. oraz informacją 

o stanie mienia komunalnego, 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Podedwórze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. wraz z informacją 

o stanie mienia komunalnego, 

c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku do Rady Gminy 

Podedwórze o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Podedwórze z tytułu 

wykonania budżetu za 2021 r., 

d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 



Podedwórze o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu 

za 2021 r., 

e) dyskusja Radnych nt. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2021 r., 

f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Podedwórze z wykonania budżetu za 2021 r., 

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Podedwórze 

z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi 

    Komunalnemu w Parczewie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Podedwórze (z 2003 r.) – etap II. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Podedwórze. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podedwórze w 2022 roku”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Podedwórze na lata 2022 -2026. 

Materiały dostępne pod linkiem: 

https://ugpodedworze.bip.lubelskie.pl/index.php?id=529&p1=szczegoly&p2=1764644 

Raport o stanie Gminy Podedwórze za 2021 rok: 

https://ugpodedworze.bip.lubelskie.pl/index.php?id=528&p1=szczegoly&p2=1760781 

14. Sprawy bieżące. Wnioski końcowe. 

15. Zamknięcie obrad. 

 

Z poważaniem 

 

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Podedwórze 

                                                                                      /-/ Jan Ciemniewski 
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