
P O R Z Ą D E K    projekt 

OBRAD XIV  SESJI  RADY  GMINY  KLUCZEWSKO  

W  DNIU  28  SIERPNIA   2020   ROKU 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji. 

5. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach od ostatniej sesji Rady Gminy. 

6. Debata nad raportem o stanie gminy Kluczewsko za 2019  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kluczewsko wotum zaufania. 

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania 

budżetu gminy za 2019  rok. 

1) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu gminy 

za 2019 rok. 

2) Przedstawienie  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy za 2019  rok. 

3) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 

Rewizyjnej. 

4) Dyskusja. 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.  

6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 

wykonania budżetu gminy za 2019 rok.  

 

9. Przedstawienie projektów uchwał wraz z dyskusją oraz głosowanie nad uchwałami w 

sprawach: 

1) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Kluczewsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Kluczewsko i inne organy od dnia 1 września 2020 roku 

2) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kluczewsko  na rok 

szkolny 2020/2021, 

3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą, 

4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą, 

5) uchylenia Uchwały Nr II/14/2006 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 09 grudnia 2006 r. 

w sprawie odpłatności z tytułu dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów 

6) zmian w budżecie gminy na 2020 rok, 

7) zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2020-2030, 

 

10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy gminy Kluczewsko 

z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.  

11. Wolne wnioski i informacje.  

12. Zakończenie obrad XIV sesji. 
 


