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              Regnów, dnia 12.08.2020 r. 

 
RADA GMINY REGNÓW                                                        

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XVII SESJI RADY GMINY REGNÓW                                                                    
 

Or.0002.06.2020                                                    
 
                            Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) zawiadamiam o XVII  Sesji Rady Gminy Regnów, która odbędzie 

się  20 sierpnia 2020 roku (czwartek) o godz. 9.00 w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Regnowie z następującym 

 
 

PORZĄDKIEM OBRAD: 

1. Otwarcie Sesji.  

2. Przedstawienie porządku obrad  XVII Sesji Rady Gminy Regnów.                

3. Protokół z poprzedniej sesji Nr XVI/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku.       

4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Regnów w 2019 roku: 

1) debata nad raportem; 

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Regnów.  

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Regnów za 2019 rok: 

1) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z e sprawozdaniem z wykonania budżetu ; 

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania 

Wójta Gminy Regnów z wykonania budżetu za 2019 rok; 

3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. 

6. Udzielnie absolutorium  Wójtowi Gminy za 2019 rok: 

1) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Regnów; 

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 rok; 

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Regnów za 2019 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą ,,Gminny 

Dom Kultury w Rylsku”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Regnów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na 

terenie Gminy Regnów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i 
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zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

14. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady 

Gminy.  

15. Sprawy różne. 

16. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy Regnów. 

 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

(-) Sławomir Dudek 
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