
 

 

 

 

 
PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY   SŁAWNO 

 

Sławno, dnia 22 czerwca 2021r. 
 

 

_________A/a_________  

 
Nr OP. 0002. 5 .21 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378), zwołuję  XXXIV Sesję VIII kadencji  
Rady Gminy Sławno, która odbędzie się w dniu  29 czerwca 2021 roku o godz. 1000  

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 protokołów z poprzednich sesji. 

4. Informacja Wójta z realizacji zadań gospodarczych. 

5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sławno  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2020. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020r. 

7. Podjęcie uchwał : 

a) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Sławno na lata 2020 – 2029; 

b) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok; 

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

d) uchwała w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy 

Sławno; 

e) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Opoczno 

dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej; 

f) uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów; 

 

 



8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Sławno za 2020 rok: 

a) debata nad Raportem o stanie Gminy Sławno za 2020 rok; 

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania. 

9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2020 rok. 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Sławno za 2020 rok. 

11.  Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy za 2020 rok. 

12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławno z dnia  

31 maja 2021r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sławno za 2020 rok.  

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

13. Podjęcie uchwał : 

a) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok; 

b) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok; 

c) uchwała w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2020 rok. 

14. Sprawy różne. 

15. Zakończenie obrad. 

 
 
 
 
 

PRZEWODNICZACY RADY GMINY 

 
Stanisław Zdulski 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


