Zaproszenie na transmisję
online z posiedzenia komisji RM

Do wiadomości
mieszkańców Gminy Kargowa

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 7 czerwca
2021 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej wspólne
posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji
ds. Obywatelskich RM.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy
Kargowa.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
6. Roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Kargowa za 2020 rok
oraz zajęcie stanowiska w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi;
a) Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kargowa za 2020 rok;
b) Odczytanie opinii RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok;
c) Przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej;
d) Zapoznanie z opinią RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
e) Dyskusja nad sprawozdaniem;
f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok (druk nr 185);
g) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium Burmistrza Kargowej (druk nr
186).
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów
w obrębie geodezyjnym 1 miasta Kargowa (druk nr 187);
2) przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych 1 miasta Kargowa,
Chwalim, Wojnowo (druk nr 196);
3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty ode ceny sprzedaży nieruchomości,
zabudowanej budynkiem mieszkalnym, zbywanym na rzecz najemcy w trybie
bezprzetargowym (druk nr 188);
4) zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa (druk nr 189);

5) zmiany w załączniku do uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie
Gminy Kargowa oraz sezonu kąpielowego w 2021 roku (druk nr 190);
6) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Kargowa na lata 2021-2025 (druk nr 191);
7) określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Kargowa na rok szkolny
2021/2022 (druk nr 192);
8) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją
o dochodach (druk nr 193);
9) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2021 rok (druk nr 194);
10) o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kargowa na lata 2021-2027
(druk nr 195).
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl zakładka Uchwały Rady Miejskiej - Projekty uchwał.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski

