
 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY SŁAWNO 
 

Sławno, dnia 25 maja 2022 r. 

 

Nr OP.0002.5.22 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559), zwołuję XLVI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Sławno, która 

odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 roku o godz. 9
00 

w sali konferencyjnej  

Urzędu Gminy w Sławnie. 

 

PORZĄDEK SESJI: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Wójta z realizacji zadań gospodarczych. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Sławno za 2021 r. 

6. Podjęcie uchwał : 

a) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej   

Gminy Sławno na lata 2022 – 2029; 

b) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.; 

c) uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Zachorzów; 

d) uchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Antoninów; 

e) uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 2 w Publicznej 

Szkole Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach; 

f) uchwała w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowy tryb   

 i harmonogram opracowania ,,Strategii Rozwoju Gminy Sławno 2030”; 

g)  uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie  

Miasto Tomaszów Mazowiecki. 

7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Sławno za 2021 rok: 

a) debata nad Raportem o stanie Gminy Sławno za 2021 rok, 

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sławno wotum 

zaufania. 

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2021 rok.  

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Sławno za 2021 rok. 

10. Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy za 2021 rok. 

11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławno o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Sławno za 2021 rok.  

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

  



 

12. Podjęcie uchwał: 

a) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  

za 2021 rok; 

b) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok; 

c) uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2021 rok. 

13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie obrad. 

             

 

 

        PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  

                          Stanisław Zdulski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) podstawa prawna do zwolnienia od pracy art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2022 r.  

poz. 559). 

 


