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Radzyń Podlaski, dnia 14 grudnia 2020 r.

MIESZKAŃCY MIASTA

RADZYŃ PODLASKI

Uprzejmie zaptaszaffl do wzięcia udziału w XXIil Sesji Rady Miasta, którą zgodnie
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. |J . z 2020 t. poz.
7I3 zpóź. zm.), art. l1zzx ust. l i 2 ustawy z2 marca2020 t. o szczegóInych rozwiązaniach
złłiązartych z zapobieganiem, ptzeciwdziałaniem i zwalczartiem COVID- 19, innych chorób
zakuŹnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysołvych (Dz. U. z2020 t. poz. 1842 ze an)
oIM w rwiązku z § 27 ust. 5 Statutu Miasta Radzyń Podlaski (Dz.IJrz. Woj. Lubelskiego
z 2003 r. Nr 196, póż. nn,) zwołuję w dniu 29 grudnia (wtorek) 2020 r. o godz, 16:00
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
z następujqcyn porzqdkiem obrad:

Porządek obrad:
l. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne:
2. 1 stwierdzenie quorum.
2.2 przyjęcie Protokołu z XXII Sesji Rady Miasta z dnia27 listopada}O}} r.
2.3 ustalenie porządku obrad
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i wykonywania uchwał Rady Miasta.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwał:
5.1 Druk Nr I47|WIIV2020 - w sprawie przekazańa do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta
Radzyń Podlaski.
5.2 Druk Nr 148DO(III12020 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nięruchomości.
5.3 Druk Nr 149DO(III|2020 - w sprawie zmiany uchwaĘ budzetowej na rok 2020.
5,4 DrukNr 150DO(III12020 - w sprawie z:rtiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Budzet miasta na rok 202I:
6.1 przedstawienie projektu uchwĄ budZetowej na rok Z)Zlwrazzuzasadnienięm Burmisftza,
6.2 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
6,3 przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miasta,
6,4 przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii (wniosków) komisji,
6.5 dyskusja,
6. 6 głosowanie opinii (wniosków) komisj i nie przyj ęty ch ptzez Burmistrza,
6.7 głosowanie autopoprawek Burmistrza, którę nie były ujęte w projekcie uchwaĘ budzetowej
na rok 202I,
6.8 Druk Nr 151D(XIII/2020 - głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej,
6,9 Druk Nr 152DC(III|2020 - głosowanie nad projektem uchwaĘ budzetowej na rok 202l.
7.Przyjęcie planu Pracy Rady Miasta na rok 2a2L
8. Wolne łvnioski i informacje.
9.Zanlłięcie obrad.
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