PRZEWODNTCZACY
RADY GMINY
ORLY

Orly, dnia 03 sierpnia 2020

r.

oA.tv.0002 .11.2020

Upzejmie zapraszam na XXX sesjq Rady Gminy Orly, kt6ra odbqdzie sie
dnia 17 sierpnia 2020r. (poniedzialek) o qodz. 11:00 w U rzqdzie Gminy Orly,
ul. Pzemyska 3, 37-716 Orly, sala nr 9
Porzqdek sesji.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno5ci obrad.
2. Pzyjqcie pozqdku obrad.
3. Sprawozdanie Wojta Gminy z dzialalnoSci miqdzysesyjnej oraz wykonania uchwal
i interpelacji przyjqtych na ostatniej sesji.
4. lnformacja z posiedzefl Komisji Rady Gminy Orly.
5. lnformacja na temat bezpieczefistwa i pozqdku na terenie gminy.
6. lnformacja o stanie bezpieczeistwa przeciwpozarowego na terenie gminy.
7
Pzyjqcie sprawozdania z dzialalno6ci Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Orlach.
8. Pzyjqcie sprawozdania z wykonania Rocznego Programu wsp6lpracy gminy Orly
art.3 ust.3
organizacjami pozarzqdowymi otaz podmiotami wymienionymi
pozytku
publicznego.
ustawy o dzialalnoSci
9. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Orly za 2019 rok.
10. Debata nad Raportem o stanie Gminy Orly za 2019 rok:
1) glosy radnych;
2) glosy mieszkafc6w.
11. Glosowanie w sprawie udzielenia Wojtowi Gminy Orly wotum zaufania.
12. Pzedstawienie sprawozdania z wykonania bud2etu Gminy Orly za 2Q19 rok oraz
sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Orly.
13. Pzedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu zwykonania
budzetu Gminy Orly 2a2019r.
14. Pzedstawienie opinii komisji rewizyjnej w sprawie wykonania bud2etu Gminy Orly
za 2019r.
15. Pzedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wojta
Gminy Orly 2a2019r.
16. Pzedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej w sprawie wniosku komisji
rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wojta Gminy Orly z tytulu wykonania bud2etu
Gminy Orly 2a2019r.
17. Dyskusja.
18. Glosowanie nad uchwalq w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Orly
z tytutu wykonania bud2etu Gminy Orly za 2019 rok.
19. Rozpatzenie projekt6w uchwal i podjqcie uchwal w sprawie:
1) wprowadzeniazmian w budzecie Gminy na2020r.,
2) okre6lenia Sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie Orly w roku szkolnym 202012021,
3) pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiegow 2020r,
4) wyraZenia zgody na ustanowienie sluZebnoSci pzesylu na nieruchomo6ci stanowiqcej
wlasno5c Gminy Orly,
5) wystqpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie Gminie Orly
nieruchomoScl stanowiqcej wlasnoS6 Skarbu Paflstwa, polo2onej w Drohojowie,
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6) wystqpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie Gminie Orly

nieruchomo6ci stanowiqcych wlasnoS6

Skarbu Pafstwa,

polo2onych

w Ciemiqzowicach,
7) wyra2enia zgody na zbycie nieruchomoSci, polozonych w Duhkowiczkach.
20. lnterpelacje i zapytania radnych.
21. Wnioski i informacje.
22. Zamkniqcie obrad.

Przewodniczqcy Rady Gminy Orly
(-) Malgorzata Hawro

