
 
 

Z AW I A D O M I E N I E 

 

  Na podstawie § 17 Statutu Gminy Siemień oraz w związku z art. 20 ust. 1, 
art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2022 r., poz. 559) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) zwołuję XXIII Sesję VIII Kadencji 
Rady Gminy Siemień, która obędzie się dnia 22 czerwca 2022 r. o godzinie 12.30 
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu. 
 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie Sesji. 

2. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Siemień za 2021 rok: 

1) przedstawienie raportu o stanie gminy Siemień za 2021 rok, 

2) debata nad raportem, 

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi 

Gminy Siemień za rok 2021. 

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu gminy za 2021 rok: 

1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i informacją o stanie mienia 

jednostki samorządu terytorialnego, 

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

3) przedstawienie opinii Komisji Stałych w sprawie wykonania budżetu 

gminy, 

4) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania 

budżetu gminy; 

5) dyskusja, 

6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania 

budżetu Gminy Siemień za 2021 rok. 

4. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Siemień 

za 2021 rok: 

1) złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium, 

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku 

Komisji Rewizyjnej, 

3) dyskusja, 

 Siemień, dnia 8 czerwca 2022 r. 

Rada Gminy Siemień  



4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Siemień  

z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy i Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy 

Siemień z prac od ostatniej sesji Rady Gminy. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021  w oparciu o analizę 

lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 

7. Zmiany w budżecie gminy na rok 2022 - dyskusja  i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

8. Omówienie i podjęcie przez Radę Gminy następujących uchwał: 

1) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Siemień w 2022 r.; 

2) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie; 

3) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w 

szkołach prowadzonych przez Gminę Siemień; 

4) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Siemień; 

5) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 

6) w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym; 

7) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

9. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski. 

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.  

11. Zamknięcie obrad. 

 

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy Siemień 
 /-/ 

Janusz Wójcik 

 

 


