
Sobienie-Jeziory 14.06.2017r.     

        Rada Gminy 

w  Sobieniach-Jeziorach                                                         

Zaproszenie  

          

      Zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy  w dniu  29 czerwca 2016r. (czwartek  o  godz.1800 

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. Przedstawienie oceny zasobów społecznych,  sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy  

       Społecznej za rok 2016 i sprawozdania z realizacji Programu  Wspierania Rodziny. 

    7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z organizacjami  

        pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016. 

   8.  Sprawozdanie z wykonania plany finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach-Jeziorach  

        za 2016 rok 

   9.  Podjęcie uchwał:   

1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Sobienie Jeziory za 2016 rok: 

- omówienie  sprawozdania z wykonania budżetu  i sprawozdania finansowego Gminy  Sobienie-

Jeziory za 2016 rok, 

- informacja o stanie mienia komunalnego, 

             - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta  

               Gminy Sobienie Jeziory sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016, 

             - odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu  budżetu Gminy za  

               rok  2016 oraz wniosku absolutoryjnego, 
             - dyskusja,         

2) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobienie Jeziory  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2016 rok, 

- odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej          

o udzielenie absolutorium, 

3) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ  Sobienie Jeziory za rok 2016, 

4) w sprawie zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu 

płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 

5) w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej na rok 2017, 

6) w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2017-2020. 

    10.  Zapytania i wolne wnioski. 

       11.  Zamknięcie obrad. 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                /-/ Jerzy Janasz 

 

 


