
 

Ogłoszenie 
Zawiadamiam, że w dniu  24 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00 (czwartek) odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej  w Olsztynku.  Obrady odbędą się 

w trybie zdalnym, z następującym porządkiem: 
1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Informacja o pracy  Burmistrza Olsztynka między sesjami. 

3. Debata nad Raportem o stanie Gminy Olsztynek: 

a) wprowadzenie do debaty przez Burmistrza Olsztynka, 

b) debata 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Olsztynka. 

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2020 rok: 

a) wystąpienie Burmistrza Olsztynka i przedstawienie sprawozdań, 

b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2020 rok.  

5. Zapoznanie Rady Miejskiej z: 

a) informacją o stanie mienia Gminy Olsztynek za 2020 rok, 

b) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za rok 2020 wraz z informacją o stanie 

mienia, 

              (dyskusja) 

c) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. 

6. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do Rady Miejskiej w Olsztynku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olsztynka absolutorium za 2020 rok oraz 

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olsztynka.  

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku za 2020 

rok, 

b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Olsztynek na 2021 rok, 

c) wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2021-2033, 

d) przystąpienia Gminy Olsztynek do realizacji Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego, 

e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Stawiguda w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, 

f) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztynek na lata 2021 – 2025, 

g) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Olsztynek,  

h) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olsztynek na lata 2022-2030. 

        9.  Interpelacje i zapytania radnych. 

      10.  Wolne wnioski i informacje. 

11.  Zamknięcie obrad sesji.                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                                                                                                                      (-) Andrzej Wojda 

 

                                                                                                                                                                                             


