
Leśna Podlaska, dnia 21  lipca 2021 r. 

 

Pan (Pani) ………………………………….. 

………………………………………………….. 

Zapraszam na obrady XXVII Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 28 lipca 2021 roku  

(środa) o godz. 1530 w sali GOK w Leśnej Podlaskiej. 

P o c z ą t e k  o b r a d  g o d z .  1 5 3 0  

Porządek obrad: 
1. Otwarcie. 
2. Sprawy organizacyjne: 

a) stwierdzenie quorum, 

b) przyjęcie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Raport o stanie Gminy Leśna Podlaska za 2020 rok – debata. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2020 rok. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy  z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok. 

6. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie 

zaopiniowania przedłożonego  przez Wójta Gminy Leśna Podlaska sprawozdania  

z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. 

7. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Leśna Podlaska w sprawie wniosku  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Leśna Podlaska z tytułu wykonania budżetu 

za 2020 rok. 

8. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Leśna Podlaska o udzielenie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Leśna Podlaska  z wykonania budżetu za 2020 

rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) określenie średnich cen jednostek paliw w Gminie Leśna Podlaska na rok szkolny 

2021/2022; 

b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023; 

c) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji  o wysokości dochodów; 

d) zmiany regulaminu targowiska gminnego w Leśnej Podlaskiej; 



e) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Bialskiego;   

f) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej 

własność Skarbu Państwa;  

g) intencji przystąpienia do prac przygotowawczych mających na celu określenie 

zasadności utworzenia parku kulturowego; 

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Leśna Podlaska dla obszaru części miejscowości Leśna Podlaska, 

Bukowice i Bukowice Kolonia; 

i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu; 

j) zmian w budżecie Gminy na 2021 rok; 

k) zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

12. Sprawy bieżące. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

 
 

Przewodnicząca Rady Gminy  
Leśna Podlaska 

 

Ewa Kulińska 
 
 

W załączeniu projekty uchwał. 


