
Szydłowiec, dnia 14 grudnia 2020 r. 

 

 

 
  

Zapraszam na XXVII sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VIII 

kadencji, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 r. /poniedziałek/ 

o godz. 1000.  Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania 

się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

Przedstawiam ustalony porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/20 z dnia 27 października 2020 r. oraz 

protokołu Nr XXV/20 z dnia 27 listopada 2020 r. 

4. Informacja z prac Burmistrza za okres między sesjami. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej 

w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020-2034;  

2) wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 

2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 

2019 r.; 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego 

i leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla 

inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Szydłowiec na lata 2021 – 2034: 

1) przedstawienie projektu uchwały wraz z objaśnieniami; 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy 

Szydłowiec na 2021 r.: 
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej i możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego 

w projekcie budżetu; 

3) odczytanie opinii Komisji Budżetu uwzględniającej wnioski radnych 

zgłoszonych w trakcie prac nad budżetem; 

4) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji 

uwzględniającej wnioski radnych; 

5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie; 



6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętymi 

poprawkami. 

8. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej oraz komisji stałych 

Rady Miejskiej na rok 2021. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 /-/ 

Marek Artur Koniarczyk 

 

 

 

 

 

 


