
Informuję, że w dniu 29 czerwca 2022 r. o godzinie 15:00 w sali sesyjnej Domu 

Kultury w Koszęcinie odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Koszęcin z następującym 

proponowanym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 1 czerwca 2022 r.  

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych 

istotnych dla Gminy spraw. 

5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie 

między sesjami. 

6. Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Gminy Koszęcin za 2021 r.  

7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Koszęcin sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego. 

8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Koszęcin. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 udzielenia Wójtowi Gminy Koszęcin wotum zaufania, 

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, 

 udzielenia Wójtowi Gminy Koszęcin absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2021 rok, 

 zmian budżetu gminy na rok 2022, 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszęcin na lata 2022 – 

2028, 

 przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Koszęcinie za 2021 rok, 

 udzielenia pomocy finansowej Gminy Kochanowice, 

 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Lubliniec w sprawie 

zasad prowadzenia punktu katechetycznego zboru (parafii) Kościoła 

Zielonoświątkowego, 



 przekształcenia Przedszkola Publicznego w Rusinowicach, poprzez 

przeniesienie jego siedziby, 

 zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej  

w Rusinowicach i Przedszkola w Rusinowicach w Zespół Szkolno-

Przedszkolny, 

 zmieniającą uchwałę w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych Gminy Koszęcin, 

 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszęcin oraz określenia 

granic obwodów tych szkół, obowiązujące od dnia 1 września 2019 r.  

10. Informacja o złożonych interpelacjach. 

11. Zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 

12. Zakończenie sesji.  
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