
PRZEWODNICZĄCY 
R A D Y G M I N Y Siennica, dn. 28.01.2014r. 

ZAWIADOMIENIE 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06 lutego 2014r. /czwartek/ o godz. 9°° w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy odbędzie się XXX zwyczajna sesja Rady Gminy. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. 
4. Przedstawienie planu naprawczego finansów Gminy Siennica. 
5. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
6. Planowany zakres remontowy dróg gminnych i powiatowych. 
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Infrastruktury Komunalnej, Środowiska 

i Rolnictwa. 
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

• zmian w Uchwale Nr XXIX.0007.227.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2014r. 
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014-2024 

• zmian w budżecie gminy na 2014 r. 
• zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa 

wodociągów i kanalizacji w Siennicy w latach 2013-2014" w ramach PRO W na lata 2007-2013 
• zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, będących własnością 

lub we władaniu Gminy Siennica 
• zmieniająca uchwałę Nr XXI.0007.172.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 lutego 2013r. w 
* sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica 
• zmieniająca uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

• ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 
„Pomoc Gminy w zakresie dożywiania" 

• określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 
na lata 2014-2020 

• podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 

• poparcia stanowiska z 30.08.2013r. Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego 
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
10. Sprawy różne i wolne wnioski. 
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
12. Zamknięcie sesji. 

http://XXIX.0007.227.2013

