
 
Rada Gminy Turawa 

XXXII Sesja w dniu 24 czerwca 2021, godz. 09:00 
Radni - Sesja 

XXXII/2021 

1. Sprawy regulaminowe. 

a. stwierdzenie quorum, 

b. przedstawienie porządku obrad, 

c. głosowanie nad poprawkami do protokołu z ostatniej sesji. 

2. Informacja o realizacji wniosków radnych. 

3. Powołanie Komisji Wnioskowej. 

4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Turawa. 

5. Debata publiczna. 

6. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Turawa. 

7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Turawa za 2020 r. 

8. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2020 r. 

9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy i opinia RIO o wniosku Komisji w sprawie udzielenia 

absolutorium. 

10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020r. - podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdań Gminy Turawa za 2020 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Turawa za 2020 r. 

12. Podjęcie uchwał. 

a. w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa 

b. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r. 

c. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego. 

d. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXVIII/163/2021 

Rady Gminy Turawa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób 

potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Turawa 

e. zmieniająca Uchwałę nr XXVIII/163/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 28 

stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług 

transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie 

mobilności w Gminie Turawa 



f. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/195/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 

27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze 

środków budżetu Gminy Turawa zadań z zakresu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy 

uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu 

g. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/149/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 

17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług w 

zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2021 r. 

do 31 grudnia 2021 r. 

13. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2020 r. 

14. Informacja o podjętych Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetu 

Gminy. 

15. Przedstawienie pism skierowanych do Rady Gminy. 

16. Wolne wnioski i zapytania radnych. 

17. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. 

18. Zakończenie obrad i zamknięcie Sesji Rady Gminy Turawa. 


