
        Świedziebnia, dnia 13 czerwca 2022 r. 

Nr  RG.0002.5.2022 

 

 

  

 

 
ZAWIADOMIENIE 

 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję na dzień 21 czerwca 2022 r. (wtorek) na 

godz. 10
00  

XXX Sesję Rady Gminy Świedziebnia, która odbędzie się w sali posiedzeń nr 10 

Urzędu Gminy Świedziebnia, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie  sesji: 

a) stwierdzenie quorum 

b) przyjęcie porządku obrad 

2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji. 

4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Świedziebnia za 2021 rok. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia wotum 

zaufania.  

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2021 rok. 

7. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świedziebnia za 2021 rok po zapoznaniu się 

z opinią  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Świedziebnia sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją 

o stanie mienia gminy i opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świedziebnia w sprawie 

wykonania budżetu gminy za 2021 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Świedziebnia po 

zapoznaniu się z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świedziebnia w sprawie 

udzielenia absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

o wniosku Komisji Rewizyjnej.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia 

i powierzenia Gminie Zbiczno prowadzenia zadania związanego z realizacją Obszaru 

Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/151/2021 Rady Gminy 

Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 

2022 rok. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Świedziebnia na lata 2022 – 2031. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świedziebnia. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Świedziebnia na rok szkolny 2022/2023. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu 

w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady 

prowadzenia tego handlu. 

 



17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Świedziebni z siedzibą w Czarnym Bryńsku. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 

pobierania. 

19. Inne sprawy. Interpelacje i zapytania radnych. 

          

           Z poważaniem 

 

                   Przewodniczący Rady 

                         (-) Jarosław Cyrankowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


