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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz.713 z późn. zm.) zwołuję XL nadzwyczajną sesję VIII
Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 w Sali
Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 292/XL/2021 w sprawie zmiany budżetu Miasta i
Gminy Szczekociny na 2021 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 293/XL/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2021-2038.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 294/XL/2021 w sprawie zmiany uchwały
Nr 284/XXXIX/2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych
na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających
na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych
na terenie gminy Szczekociny.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad XL nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej
w Szczekocinach.

Apel Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych
dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby SARS-CoV-2 informuję, iż do
minimum ograniczony będzie udział gości w nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej
w Szczekocinach, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 w Sali Dialogu
im. KS. T. Jarmundowicza.
Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta
i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.
Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej
Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu
w obradach Rady Miejskiej w Szczekocinach. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić
przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie
UMiG Szczekociny.
Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.
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