
            Bełżyce, dnia 21 czerwca 2022 r.

  Mieszkańcy Miasta i Gminy

        Bełżyce

                                                                                            

                           

Zawiadamiam, że zwołuję LVII sesję Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 29 czerwca 2022

roku. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 11:00 w Sali Audytoryjnej im. „Szlamianki” Weisbrota

Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach przy ul. Tysiąclecia 26.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zapoznanie porządku obrad sesji.

3. Sprawozdanie  Burmistrza  z  najważniejszych rozstrzygnięć  podjętych od czasu ostatniej

sesji.

4. Wolne wnioski.

5. Raport o stanie Gminy Bełżyce:

a) debata nad raportem o stanie Gminy Bełżyce za 2021 rok,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bełżyc wotum zaufania za 2021

rok. 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem Burmistrza

Bełżyc z wykonania budżetu za 2021 rok:

a) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bełżyc

z wykonania budżetu za 2021 rok,

b)  zapoznanie  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Lublinie  do  sprawozdania

z wykonania budżetu za 2021 rok,

c) opinie stałych Komisji Rady Miejskiej,

d)  podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzania  sprawozdań  finansowych

wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bełżyc z wykonania budżetu za 2021 rok.

7. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok:

a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełżycach,

b) przedstawienie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie do wniosku Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bełżycach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Bełżyc,

c)  podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Bełżyc  absolutorium  z  tytułu

wykonania budżetu za 2021 rok.



8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Bełżyce.

9. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego

obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska

kierownicze  oraz  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć

nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce

10.Podjęcie uchwały  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Bełżyce

w roku szkolnym 2022/2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/664/2022 Rady Miejskiej w Bełżycach

z  dnia  15  czerwca  2022  r.  w  sprawie  pokrycia  kosztów  gospodarowania  odpadami

komunalnymi na rok 2022.

13.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XLIX/585/2021  Rady  Miejskiej  w  Bełżycach

z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

14.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XLIX/586/2021  Rady  Miejskiej  w  Bełżycach

z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

15.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełżycach i nadania

jej statutu.

16. Interpelacje i zapytania.

17.Zamknięcie sesji.

 Przewodniczący

Rady Miejskiej w Bełżycach

Grzegorz Kamiński 


