
XXV Sesja Rady Gminy Jeleniewo 

 

odbędzie się dnia 28 maja 2021 r. o godz. 830 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1 A,  

sala na parterze 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Jeleniewo. 

4. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z działalności 

pomiędzy sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Jeleniewo za 2020 rok:  

1) przedstawienie raportu;  

2) debata nad Raportem o stanie Gminy Jeleniewo za 2020 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo wotum zaufania.  

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2020 rok wraz z 

informacją o stanie mienia Gminy Jeleniewo:  

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy; 

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Jeleniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 

2020 rok;  

3) przedstawienie sprawozdania finansowego; 

4) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 

2020 rok; 

5) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Jeleniewo z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok; 

6) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo.  
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo 

za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2020 rok. 

  

10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo 

na lata 2021 –2029. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych należnej w roku 2021. 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

położonych w miejscowości Błaskowizna na rzecz użytkowników wieczystych. 
 



16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji 

mienia gminnego. 
 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

18. Informacje i ogłoszenia. 

19. Zamknięcie obrad. 

 
 

PRZEWODNICZĄCY  

RADY GMINY JELENIEWO 

     /-/ Jan Bielecki 

 


