Zawiadomienie
Rada Miejska w Małomicach zawiadamia, że w dniu 28.08.2020r.
godz. 1100 w Małomickim Ośrodku Kultury w Małomicach odbędzie się
XXI Sesja Rady Miejskiej.
Prosi się o nieuczestniczenie w obradach w związku z ograniczoną ilością miejsc oraz zachowaniem
wszelkich środków ostrożności związanych z epidemią COVID 19.
Wszelkie wnioski, które chcieliby Państwo złożyć na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej prosimy o
przesłanie drogą elektroniczną bądź papierową do Urzędu Miejskiego – Biuro Rady do dnia 26.08.2020r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku.
3. Przyjęcie protokołu z: XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 16 czerwca
2020r. ; XX Sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 czerwca 2020r.
4. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów i przewodniczącego Samorządu Mieszkańców.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na nieodpłatny zwrot do Zasobu Własności Skarbu Państwa nieruchomości
stanowiących własność Gminy Małomice.
- nadania nazw drogom wewnętrznym .
- upoważnienia Burmistrz Małomic do zawarcia umowy przedwstępnej na odpłatne przekazanie
gminie Małomice sieci wodociągowej wybudowanej ze środków własnych Inwestora innego niż
gmina.
- upoważnienia Burmistrz Małomic do zawarcia umowy przedwstępnej na odpłatne przekazanie
gminie Małomice sieci wodociągowej wybudowanej ze środków własnych Inwestora innego niż
gmina.
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Małomice.
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2020-2034
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2020 rok
6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Małomice za 2019
- Debata – rozpatrzenie raportu o stanie Gminy za 2019 rok
- podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrz Małomic wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz podjęcie
uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrz Małomic za 2019 rok.:
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Małomicach o udzielenie
absolutorium Burmistrz Małomic za 2019 rok;
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym
wniosku Komisji Rewizyjnej;
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Małomice za 2019 rok i sprawozdania finansowego za 2019 rok.
- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrz Małomic za 2019 rok
8. Wnioski.
9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Informacje i oświadczenia.
11. Zakończenie.
Wiceprzewodniczący Rady
/-/ Mirosław Lewandowski

