
 
Sobienie-Jeziory 19.06.2019r.     

        Rada Gminy 
     Sobienie-Jeziory                                                 

Zawiadomienie          

                     Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym    ( Dz. U. z 2019 poz. 506)  zwołuję  VI Sesję Rady Gminy.                                                

                    Obrady odbędą się  w dniu 27 czerwca  2019 r. (czwartek)  o  godz. 18 00                           
w Świetlicy w Sobieniach-Jeziorach. 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawdzenie obecności. 
3. Przedstawienie  porządku obrad. 
4. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji 
5. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres od poprzedniej sesji.  
6. Przedstawienie oceny zasobów społecznych,  sprawozdania z działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018 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 2018. 
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Sobieniach-Jeziorach za 2018 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania: 
       - przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sobienie-Jeziory za 2018 rok, 
       - debata nad Raportem Gminy 
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobienie Jeziory za 2018 rok: 
       - omówienie  sprawozdania z wykonania budżetu  i sprawozdania finansowego Gminy  Sobienie- 
         Jeziory za 2018 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 2018, 
       - odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu  budżetu Gminy za  
         rok 2018 oraz wniosku absolutoryjnego, 
       - dyskusja,       
11.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobienie Jeziory  absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok: 
       - odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji  
         Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego                      
SPZOZ  Sobienie Jeziory za rok 2018. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego. 
15. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Sobienie- Jeziory ,,Posiłek  w szkole i w domu”. 



16. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, 
świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych zakresie dożywiania ,,Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w 
zakresie dożywiania  w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 
ich pobierania. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Sobienie-Jeziory oraz określenia granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutów sołectw Gminy Sobienie-Jeziory. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 
22.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu użytkowania bieżni służącej do rekreacji     
w miejscowości Sobienie-Jeziory. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej na rok 2019, 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory 
na lata 2019-2022. 
25. Zapytania i wolne wnioski. 
26. Zamknięcie obrad. 
 

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                /-/ Jerzy Janasz 

 


