
Pęczniew, 19.06.2020r. 

 

XVIII SESJA RADY GMINY PĘCZNIEW 

 

INFORMACJA 

 

Zapraszamy na obrady XVIII sesji Rady Gminy Pęczniew 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Pęczniew w dniu 30.06.2020 roku 

(tj. wtorek ) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pęczniewie, ul. Główna 10/12, 

99-235 Pęczniew. 

PORZĄDEK OBRAD 

XVIII sesji Rady Gminy Pęczniew 

 

1. Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy Pęczniew. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Pęczniew. 

5. Opinia zbiorcza Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pęczniew. 

6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Pęczniew za 2019 rok. 

a) debata nad Raportem o stanie Gminy Pęczniew za 2019 rok; 

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pęczniew wotum zaufania.  

7. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pęczniew za 2019 rok wraz z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu. 

8. Sprawozdanie finansowe. 

9. Informacja o mieniu komunalnym. 

a) wystąpienie Wójta Gminy Pęczniew; 

b) wniosek komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pęczniew; 

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej; 

d) dyskusja; 

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Pęczniew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019; 

f) głosowanie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Pęczniew absolutorium za rok 2019. 

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pęczniew absolutorium za 

rok 2019.  

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie za 

2019 rok. 

a) dyskusja; 

b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                    

w Pęczniewie za 2019 rok. 

 

11. Podjęcie Uchwał w sprawie: 

a) Dokonania zmian w budżecie gminy Pęczniew na 2020 rok; 



b) Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pęczniew na lata 2020-2023; 

c) Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pęczniew; 

d) Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pęczniew, 

na których zamieszkują mieszkańcy; 

e) Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy; 

f) Zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku; 

g) zgody na sprzedaż nieruchomości. 

12. Informacja na temat przygotowania gminy do sezonu turystyczno- wypoczynkowego. 

13. Wolne wnioski i sprawy różne. 

14. Zamknięcie XVIII sesji Rady Gminy Pęczniew. 

 

Transmisja obrad XVIII Sesji Rady Gminy Pęczniew i archiwalny zapis obrazu i dźwięku  

z obrad będzie udostępniony pod adresem: http://peczniew.pl/index.php/80-aktualnosci/941-rada-

gminy-peczniew 

 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb 

sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19- „koronowirusa” informuję, 

że XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew odbędzie się z zachowaniem zasad ostrożności tylko                        

z udziałem Radnych i pracowników Urzędu Gminy Pęczniew oraz osób zgłoszonych do debaty 

nad Raportem o stanie Gminy Pęczniew.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew 

/-/ Jerzy Zych 
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