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      ZAWIADOMIENIE  
 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz § 39 ust. 1 i 2 Statutu Gminy - Miasto 

Świnoujście (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 50 poz. 1247, z 2017 r. poz. 1806  

i z 2018 r. poz. 4223), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2020 poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255) zawiadamiam, że zwołuję  

na wniosek Prezydenta Miasta XLVIII sesję Rady Miasta Świnoujście VIII kadencji na dzień:  

 

24 czerwca 2021 r. (czwartek) godz. 900 

 

która odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość oraz zarządzam obradowanie 

w trybie zdalnym. 

 

Projekt porządku obrad wraz z materiałami w załączeniu.  

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta  

Elżbieta Jabłońska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia się radnego z pracy w w/w dniu – art. 25 ust. 3 ustawy z dnia                    

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 i z 2021 poz. 1038). 
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Projekt  

          

PORZĄDEK OBRAD XLVIII SESJI 

VIII KADENCJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE,   

która ma się odbyć w dniu 24 czerwca 2021 roku (czwartek) o godz. 900 

1. Sprawy regulaminowe. 

2. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących Rady Miasta i radnych w okresie 

międzysesyjnym. 

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.  

4. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą. 

5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Miasta Świnoujście za 2020 rok”: 

a/ przedstawienie raportu; 

b/ debata nad raportem; 

c/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świnoujście wotum zaufania – głosowanie. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 oraz udzielenie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020: 

a/ przedstawienie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu Gminy Miasto Świnoujście za 2020 rok 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Świnoujście; 

b/ zapoznanie: 

- z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26.04.2021 r. w sprawie wydania opinii  

o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świnoujście sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok 

wraz informacją o stanie mienia; 

- z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujście z dnia 10.06.2021 r. w sprawie udzielenia 

Prezydentowi Miasta Świnoujście absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 oraz opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14.06.2021 r. do wniosku; 

c/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Świnoujście za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Miasto Świnoujście za rok 2020; 

d/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 

budżetu za rok 2020 oraz w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020  

– głosowanie. 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście                     

na rok 2021.                

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Miasto Świnoujście na lata 2021-2032. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na Budżet Obywatelski 2022. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasto Świnoujście. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony poza 

kolejnością na liście osób oczekujących na taki lokal. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Świnoujście,                 

w roku szkolnym 2021/2022. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasto Świnoujście. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom uczęszczającym 

do szkół na terenie Gminy Miasto Świnoujście, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania                    

w tych sprawach. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego                       

oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

18. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście                            

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok. 

19. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego. 

20. Zamknięcie obrad. 

 

           

 


