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 P O R Z Ą D E K  O B R A D  
XXI Sesji  Rady Gminy Siedlce  

w dniu 28 maja 2020 rok 
1. Otwarcie Sesji; 

2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy; 

3. Informacja Wójta z realizacji uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym; 

4. Debata na temat raportu o stanie Gminy; 

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Siedlce; 

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Siedlce wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za rok 2019  
- przedstawienie sprawozdań,  

- odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Gminy Siedlce za rok 2019,  

- odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Siedlce,    

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną 
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Siedlce,  

- dyskusja,  

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Siedlce 
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2019 rok,  

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siedlce absolutorium z wykonania 
budżetu Gminy Siedlce za 2019 rok,  
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2020 rok; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Siedlce do realizacji projektu „Żłobek Publiczny 

Nr 2 w Gminie Siedlce” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

położonej w miejscowości Joachimów; 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości 

Golice; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości 

Purzec; 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości 

Strzała; 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości; /Golice, Golice-Kolonia, 

Chodów/ 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Siedlce; 

/Żabokliki/ 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Siedlce; 

/Nowe Iganie/ 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Błogoszcz; 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

budowy studni głębinowych na terenie Gminy Siedlce; 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedlce; 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu i objęcia dodatkowych udziałów w 

Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach; 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz 

PGE Dystrybucja S.A.; 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz 

PSG Sp. z o.o.; 

22. Informacje Przewodniczącego Rady; 

23. Wolne wnioski, informacje; 

24. Zamknięcie obrad.                

       Przewodniczący Rady  
 

Andrzej Rymuza 
 


