
INFORMACJA 
Informujemy o sesji Rady Miejskiej Chojnowa, która odbędzie się   

        16 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w Domu Schrama (sala nr 17          

II piętro) w Chojnowie. Transmisja sesji dostępna będzie na stronie 

internetowej chojnow.eu. 
Porządek obrad: 

  1. Otwarcie sesji. 

  2. Przedstawienie porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji Nr XL/21 z dnia 26 maja 2021 r. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 

5. Raport o stanie Miasta Chojnowa za 2020 rok:  

a) przedstawienie Raportu o stanie Miasta Chojnowa za 2020 rok; 

b) debata nad Raportem; 

c) podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnowa  

    wotum zaufania. 

6. Ocena wykonania budżetu za 2020 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

Miasta Chojnowa: 

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok; 

b) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez 

Burmistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta 

Chojnowa za 2020 rok; 

c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie 

sprawozdań finansowych, wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia 

Gminy Miejskiej Chojnów za 2020 r.; 

d) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Chojnowa za 2020 rok; 

e) opinie pozostałych Komisji Rady Miejskiej; 

f) dyskusja; 

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2020 rok; 

h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta 

Chojnowa za 2020 rok. 

  7. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni 

Rejonowej w Chojnowie za 2020 rok, 

b) w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021, 

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa, 

d) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko kierownika Przychodni Rejonowej w Chojnowie, 

e) w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Chojnowa, 

f) w sprawie powołania Skarbnika Miasta Chojnowa. 

  8. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. 

  9. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad. 


