
                                                                                                                                                  

Celestynów, dnia 21 czerwca  2022 roku  

 

 

Zawiadomienie 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.                                 

z  2022 r.,  poz. 599 z późn. zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Celestynów kadencji 2018/2023 

na dzień  30 czerwca 2022 roku (czwartek), na godz.:17:00. Sesja odbędzie się                                                                                       

na hali sportowej w Celestynowie, ul. prof. Hilarego Koprowskiego 2, 05-430 Celestynów. 

 

Proponowany porządek  obrad Sesji Rady Gminy Celestynów: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji. 

2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 a) udzielenia Wójtowi Gminy Celestynów wotum zaufania; 

 -  przedstawienie przez Wójta raportu o stanie gminy; 

-   debata nad raportem; 

 - głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Celestynów wotum 

zaufania; 

 b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy 

Celestynów za 2021 rok, 

      - przedstawienie przez Wójta Gminy Celestynów sprawozdania finansowego Gminy Celestynów  

        za 2021 r. 

      - przedstawienie przez Wójta Gminy Celestynów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  

        Celestynów za 2021 r. 

    -  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej  sprawozdania organu      

        wykonawczego z wykonania   budżetu  za 2021 rok, 

    -  dyskusja, 

    - głosowanie  nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

       sprawozdaniem  z  wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2021 rok. 

  c) udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Celestynów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, 

      - odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Celestynów, 

      - zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Celestynów na dzień 31 grudnia 2021 roku, 

      -  odczytanie wniosku  komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania    

         budżetu przez organ  wykonawczy za rok 2021, 

      - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku komisji rewizyjnej, 

      - dyskusja,     

     -  głosowanie  nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Celestynów z  

        tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,  
     d) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Celestynów; 

     e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2022-2037; 

     f)  zmiany Uchwały Nr 337/22 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie  

         zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

         w Warszawie w wysokości 5.000.000,00 zł;                                                        

     g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki   

         Zdrowotnej w Celestynowie za 2021 rok; 

     h) zmiany uchwały Nr 43/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia: tygodniowego  

         obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów  

        pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty  

        Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin  

        zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy  

        obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko  

        kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Celestynów; 



      i) ustanowienia sztandaru Gminy Celestynów; 

      j) ustanowienia herbu gminy Celestynów; 

      k)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  

         miejscowości Ostrów – część I; 

      l) przyjęcia „Programu wspierania rodziny w Gminie Celestynów na lata 2022-2024”.     

      m) rozpatrzenia skargi mieszkańca na kierownika jednostki organizacyjnej w Gminie Celestynów. 

3. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy Sesjami.  

4. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.  

5. Sprawy różne.  

6. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 31 maja 2022 roku. 

7. Zamknięcie obrad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Celestynów 

                                                                               Romuald Ziętala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy: art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z  2022 r.,  poz. 599 z późn. zm.). 



 


