
Siennica, dn. 22.06.2020 r. 

RO.0002.6.2020.EC                                                                  

ZAWIADOMIENIE 
 

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

z 2020 r. poz. 713) w związku z § 40 ust. 1 Statutu Gminy Siennica, stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr IV.0007.33.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 2019 r. poz. 2608) zwołuję XXI zwyczajną sesję Rady Gminy w Siennicy w dniu                        

30 czerwca 2020 roku o godz. 1000, która odbędzie się w hali sportowej przy PSP w Siennicy,            

ul. Latowicka 16. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy i realizacji podjętych uchwał.  

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Siennica. 

6. Ocena funkcjonowania OSP na terenie gminy Siennica za 2019 rok. 

7. Realizacja zadań statutowych przez GOPS ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom               

i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w 2019 r. oraz sprawozdanie                      

z Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siennica. 

8. Realizacja wiosennego równania dróg. 

9. Informacja o otrzymanych dotychczas środkach zewnętrznych oraz o możliwościach ich 

pozyskania. 

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy za 2019 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Siennicy za 2019 rok. 

13. Raport o stanie Gminy Siennica za 2019 rok: 

a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Siennica za rok 2019, 

b) debata nad raportem, 

c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siennica  

14. Sprawozdanie z działalności finansowej gminy za 2019 r. wraz z podjęciem stosownej uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Siennica z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok.  

16. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

▪ zmieniająca Uchwałę Nr XV.0007.133.2019 Rady Gminy w Siennicy z dn. 27.12.2019 r. 

dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2020-2029 

▪ zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

▪ określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Siennica na rok szkolny 2020/2021 

▪ pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 221150W poprzez wyłączenie z użytkowania na 

terenie gminy Siennica 

▪ pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 221151W poprzez wyłączenie z użytkowania na 

terenie gminy Siennica 

▪ pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 221152W poprzez wyłączenie z użytkowania na 

terenie gminy Siennica 

17. Sprawy różne i wolne wnioski. 

18. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

19. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Zenon Jurkowski 


