Sobienie Jeziory 14.06.2013r.
Rada Gminy
w Sobieniach Jeziorach

Zaproszenie
Zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2013r.
czwartek o godz. 1700 w Świetlicy w Sobieniach Jeziorach.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
4. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach
5. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres od poprzedniej sesji
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobienie Jeziory na 2012 rok,
2) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobienie Jeziory absolutorium z tytułu
wykonania budżetu na 2012 rok,
3) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Sobienie
Jeziory za 2012r,
4) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sobieniach Jeziorach za 2012,
5) w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sobienie –Jeziory na lata 2013
– 2015,
6) w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Sobienie-Jeziory na lata 2013-2015,
7) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Szansa na pracę”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
8) w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Sobienie-Jeziory,
9) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych,
10) w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
11) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu
w przedmiocie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory poprzez wykonanie konserwacji wału przeciwpowodziowego,
12) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2013,
13) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory
na lata 2013-2016
14) w sprawie sprzedaży nieruchomości .
7. Zapytania i wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Janasz

