Jedlińsk dnia 17.12. 2013 r.

Zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Gminy Jedlińsk na dzień:

27 grudnia 2013 r. o godz. 10.00
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Komunikaty i informacje:
-Przewodniczącego Rady,
-Wójta Gminy,
-Przewodniczących stałych Komisji Rady,
5. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
6. Przyjęcie uchwały budżetowej na 2014 r.:
-odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
-przedstawienie opinii stałych Komisji Rady i opinii Komisji Budżetu
i Finansów przez Przewodniczących Komisji,
-odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu Nr Ra.463.2013 z dnia
10 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na
2014 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu
budżetowego,
-stanowisko Wójta w sprawie opinii stałych Komisji Rady i opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej,
-stanowisko Wójta w sprawie wprowadzenia ewentualnych poprawek do
projektu uchwały budżetowej,
-dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
-głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2014 r. –projekt Nr 1,
7. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata
2014-2019:
-odczytanie projektu uchwały,
-odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu Nr Ra.464.2013 z dnia
10 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2014-2019,
-stanowisko Wójta,
-dyskusja,
-głosowanie projektu uchwały –projekt Nr 2.

Ad.8 Podjęcie uchwał w sprawie:
A) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.-projekt Nr 3,
B) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2013-2016projekt Nr 4.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad sesji.
W związku z zakończeniem i zamknięciem roku budżetowego możliwe
mogą być zmiany w budżecie, o których Rada będzie wcześniej
poinformowana.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym –pracodawca obowiązany
jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów
gminy

Przewodniczący Rady
/-/ Waldemar Sulisz.

