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                                                                                      Pacyna,   5 czerwca 2014r. 

 

ORA.0002.6.2014                                                                
 

 

O g ł o s z e n i e 

 o terminie sesji 

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 11 czerwca 2014r. o godz. 9,00 odbędzie się XXXVI sesja Rady 

Gminy Pacyna. 

 

Proponowana  tematyka obrad: 

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Przyjęcie porządku obrad. 

3.  Przyjęcie protokołu  XXXV sesji Rady Gminy. 

4.  Interpelacje i zapytania radnych. 

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Pacyna na lata 2014 – 2025. 

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

     30.12.2013r.  
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pacyna absolutorium z tytułu  

     wykonania budżetu za 2013r. 

     a) odczytanie uchwały nr Pł.182.2014 składu orzekającego Regionalnej Izby 

         Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30.04.2014r. w sprawie wydania opinii o  

         przedłożonych przez Wójta Gminy Pacyna sprawozdaniach z wykonania budżetu za 

         2013r. 

     b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy 

         Pacyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r. 

     c) odczytanie uchwały nr Pł.230.2014 składu orzekającego Regionalnej Izby  

         Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 2 czerwca 2014r.  w sprawie  wydania opinii o  

         przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pacyna wniosku w sprawie  

         udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy. 

 9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności  

      Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013r. 

10.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie  

       za 2013r. 

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


11.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego w 2014r. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Samorządowego w Pacynie  

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/189/2014 Rady Gminy Pacyna z  

       dnia 31 marca 2014r. 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. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania 

       Problemów Społecznych dla Gminy Pacyna. 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie sprawiania pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych   

       na ten cel. 

17.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18.  Wolne wnioski radnych i zaproszonych gości. 

19.  Zakończenie obrad. 

 


