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Uprzejmie informuję, że w dniu  28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 1400 w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Tczowie odbędzie się LVI sesja Rady Gminy Tczów. 
 
Projekt porządku sesji przewiduje: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku sesji. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:  

- przyjęcie protokołu Nr LIV/2022 z uroczystej sesji Rady Gminy Tczów z dnia 31 maja 2022 roku, 
- przyjęcie protokołu Nr LV/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów z dnia 14 czerwca 2022 
roku. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Tczów za rok 2021: 

- debata nad Raportem, 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tczów wotum zaufania. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Tczów za 2021 rok: 
- przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy, 
- zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
Wójta Gminy Tczów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021, 
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, 
- zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 
rok 2021, 
- dyskusja, 
- wystąpienie Wójta, 
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Tczów za 2021 rok i sprawozdania finansowego, 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tczów z tytułu wykonania 
budżetu Gminy Tczów za 2021 rok. 

7. Interpelacje i zapytania radnych oraz prośby o udzielenie informacji. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, udziału  

w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, na rzecz innych współwłaścicieli 

nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału 

w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na cele mieszkaniowe. 

10. Przedstawienie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów za 2021 rok. 



11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów za 2021 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2022-

2031. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Odpowiedzi na prośby o udzielenia informacji. 

16. Wystąpienie okolicznościowe Wójta Gminy Tczów. 

17. Zakończenie obrad.  

 
 

 

 

 

       Na oryginale podpisała 

Przewodnicząca Rady Gminy 

        Katarzyna Gleguła 


