
Zawiadomienie 
       

         Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 506 )  zwołuję na dzień 12 sierpnia 2020r., XXI Sesję 

Rady Gminy Dynów na godz. 900 w sali Urzędu Gminy w Dynowie.  

 

Porządek Obrad: 

 

1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Przedstawienie porządku obrad. 

3.Raport o stanie Gminy Dynów i głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum 

zaufania. 

a) przedstawienie raportu – wystąpienie Wójta Gminy, 

b) debata nad raportem, 

c) przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla 

Wójta Gminy Dynów. 

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Dynów za 2019 rok i udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium: 

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2019 rok, 

b) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dynów w sprawie 

sprawozdania, z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok., oraz 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dynów, 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok., 

d) podjęcie uchwał : w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu za 2019 rok,  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dynów 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków 

finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego 

z samorządowym zakładem budżetowym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2020 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX(60) 2019 Rady Gminy Dynów z dnia 

2 października 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Dynów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od 1 września 2020 roku.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej 

w miejscowości Dylągowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4074. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych należnej w 2020 r. 

10. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne. 

11.  Zamknięcie obrad.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Dynów 

Franciszek Pilip 

 

Z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego w obradach sesji uczestniczą: 

Radni, Wójt, Skarbnik, pracownik obsługi. 

Mieszkańcy nie będą mogli wejść na salę obrad. 


