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

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) z w o ł u j ę: 

 

XXIV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SUSZU 

na dzień 24 czerwca 2021 r. na godz. 10.00, która odbędzie się w sali widowiskowej 

Suskiego Ośrodka Kultury (parter) przy ul. Wybickiego 10. 

 

 

Szanowni Państwo, w związku z obowiązującym  stanem epidemii, w trosce                                     

o bezpieczeństwo uczestników i mieszkańców – sesja odbędzie się bez udziału publiczności                                                    

z wyłączeniem osób, które zgłoszą swój udział w debacie nad raportem. Zainteresowanych 

zapraszamy do oglądania transmisji sesji on-line z obrad. 

 

 

Porządek obrad:  
 

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum. 

2. Zatwierdzenie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej. 

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.  

4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Susz za 2020 r. 

1) Debata nad raportem. 

2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza wotum zaufania. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Susz za 2020 rok. 

1) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16.04.2021 r.                           

Nr RIO.IV-0120-144/21 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza 

Susza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Susz za 2020 rok wraz                               

z informacją o stanie mienia komunalnego. 

2) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suszu w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Susza za 2020 rok. 

3) Uchwała Nr RIO.IV-0120-216/21 z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suszu w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Susza za 2020 rok.  

4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz                         

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Susz za 2020 rok. 

5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy za 2020 rok. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz; 

2) zmiany budżetu Gminy Susz na 2021 r.; 

3) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu 

położonych na terenie miasta Susz; 

4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek gruntu 

położonych na terenie gminy Susz 

7. Aktualne pytania. 

8. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Suszu. 

          

Przewodniczący Rady          

 

Stanisław Blonkowski 

 


