Jedlińsk dnia 29.04.2014 r.

Zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Gminy Jedlińsk na dzień:

8 maja 2014 r. o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Komunikaty i informacje:
-Przewodniczącego Rady,
-Wójta Gminy,
-Przewodniczących stałych Komisji Rady.
5. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jedlińsk
2013 r.:
-odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie Nr Ra.173.2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2013 r.
-przedstawienie Uchwały Nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk z
dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,
-odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Jedlińsk w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania
budżetu gminy za 2013 r.
-przedstawienie opinii sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2013 r. przez przewodniczących stałych Komisji Rady,
-dyskusja,
-wystąpienie Wójta,
-głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2013 r. i sprawozdania
finansowego-projekt Nr 1,
-głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.-projekt Nr 2,

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
A) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. instytucji
kultury-projekt Nr 3,
B) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. zakładu
opieki zdrowotnej-projekt Nr 4,
C) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.-projekt Nr 5,
D) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014-2019-projekt
Nr 6,
E) zmiany Uchwały Nr XLIII/44/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia
28 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania-projekt Nr 7,
F) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg-projekt Nr 8
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Waldemar Sulisz

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym –pracodawca obowiązany jest
zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

