
Przewodniczący Rady Gminy Włodawa 

 

Włodawa, dnia 21.06.2021 r. 
 

RG.0002.7.2021 
 

Z A P R O S Z E N I E 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) 

 
zwołuję na dzień 29 czerwca 2021 r. o godz. 900 

XXXVI SESJĘ RADY GMINY WŁODAWA. 
 
 

Sesja odbędzie się w formie zdalnej za pomocą łącza internetowego.  
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Włodawa. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Włodawa. 
4. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

5.1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodawa; 
5.2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Włodawa na rok 2021; 
5.3. rozpatrzenia skargi; 
5.4. zbycia nieruchomości położonej w Różance; 
5.5. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w  Susznie; 
5.6. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce położonej        

w Okunince; 
5.7. upoważnienia Wójta Gminy Włodawa do ustalenia cen i opłat za usługi 

komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów  
i urządzeń użyteczności publicznej; 

5.8. wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Włodawa; 

5.9. ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie 
Gminy Włodawa; 

5.10. wotum zaufania dla Wójta Gminy Włodawa: 
a) debata nad Raportem o stanie Gminy Włodawa za rok 2020, 
b) głosowanie; 

5.11. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
Wójta Gminy Włodawa z wykonania budżetu za 2020 rok: 
a) zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, 
b) zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym Gminy za 2020 rok, 
c) zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy, 
d) zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Biblioteki 

Publicznej Gminy Włodawa w Susznie; 
5.12. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włodawa za 2020 rok: 

a) zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu, 
b) zapoznanie z uchwałą Komisji Rewizyjnej i opinią Komisji Budżetowo-



Przewodniczący Rady Gminy Włodawa 

 

Gospodarczej, 
c) zapoznanie z opinią RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Włodawa z tytułu wykonania budżetu za 2020 
rok, 

d) dyskusja, 
e) głosowanie. 

6. Wolne wnioski, komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Włodawa. 
7. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Włodawa.    

 
 

Z uwagi na ważność spraw będących tematem obrad uprzejmie proszę o wzięcie 
udziału w sesji. 

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji: art. 25 ust. 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378). 
 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

/-/Janusz Korneluk 

 
 
 
 
 

 

 

 


