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

     Uprzejmie informuję, że w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 14
00

 w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy w Zbójnie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji 

skarg, wniosków i petycji, Komisji budżetu, finansów, inwestycji i spraw obywatelskich, 

Komisji rolnictwa, przedsiębiorczości i spraw samorządowych i Komisji oświaty, zdrowia 

i kultury. 

 

Proponowany temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie. 

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy 

Zbójno na 2020 rok. 

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2020-2030. 

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Zbójno. 

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Zbójno. 

6. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne 

osiągnięcia dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Zbójno. 

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w 

miejscowości Rudusk. 

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw w 

miejscowości Rudusk. 

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w 

miejscowości Wojnowo. 

10. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

11. Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Zbójno za rok 2019. 

12. Raport o stanie Gminy Zbójno: 

a) rozpatrzenie raportu; 



b) debata nad raportem; 

c) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania. 

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbójno absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok. 

15. Sprawy różne. 

16. Zakończenie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Mieczysław Pankiewicz 

 


