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ORA.0002.2.3.2014                                                                     Pacyna, 25 marca  2014r. 

 

 

O g ł o s z e n i e 

 o terminie sesji 

 

 

Zawiadamiam, że w dniu  31 marca 2014r. ( poniedziałek)  o godz. 9,00 ( sala narad ) 

odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Pacyna. 

 

Proponowana  tematyka obrad: 

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Przyjęcie porządku obrad. 

3.  Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Gminy. 

4.  Interpelacje i zapytania radnych. 

5.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

     w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie  

     dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

    przyznania nieodpłatnie  pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego  

    na zakup  posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

    finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata  

    2014-2020. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad  zwrotu wydatków za świadczenia 

     pomocy społecznej w zakresie dożywania w formie posiłku lub świadczenia 

     rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem  

     przyjętym uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013r. w sprawie 

     ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie  

     dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2015 rok. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  w Zakładzie 

     Opiekuńczo – Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach do Parlamentu  

     Europejskiego  w dniu 25 maja 2014r. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Pacyna na lata 2014 – 2020. 

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową  nr XXXIV/179/2013 z dnia  

     30.12.2013r.  

13.Sprawozdanie Wójta Gminy z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

http://www.pacyna.mazowsze.pl/


     poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

     jednostkę samorządu terytorialnego za  rok 2013. 

14.Sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji  

    „Programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w  

      Rodzinie Gminy Pacyna na lata 2011-2013”. 

15.Sprawozdanie  kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie z  

      realizacji „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pacyna  na lata 2013  

      – 2015”. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pacyna do  

      współpracy w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego  

      Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” i zawarcie  

      umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Pacyna a Związkiem Gmin Regionu Płockiego  

      i pozostałymi gminami Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji spółce wodnej,  

      trybu postępowania i sposobu jej rozliczania. 
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

19. Wolne wnioski radnych i zaproszonych gości. 

20. Zakończenie obrad. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

 

 

                                                                                                    Maria Obidowska 

 

 

 

 
 
 

 

            

 


