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Z A W I A D O M I E N I E 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 maja 2014r. /czwartek/ o godz. 9 w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. 
4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. 
6. Sprawozdanie z działalności finansowej gminy za 2013r. wraz z podjęciem stosownej uchwały 

(XXXII. 0006.25 7.2014). 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siennica absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2013r. (XXXII.0006.258.2014). 
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

• zmian w Uchwale Nr XXIX.0007.227.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r. 
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014-2024 
(XXXII.0006.259.2014) 

• zmian w budżecie gminy na 2014 r. (XXXII.0006.260.2014) 
• zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Zglechów" w ramach PROW na lata 2007-
2013 (XXXII. 0006.261.2014) 

• zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa 
parkingu oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ w Siennicy" 
w ramach PROW na lata 2007-2013 (XXXII.0006.262.2014) 

• określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica (XXXII.0006.263.2014) 

• przystąpienia Gminy Siennica w roli Partnera do projektu systemowego - pn. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -
„Moja przyszłość" realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Partnerstwa 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój 
Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (XXXII.0006.264.2014) 

• określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 
(XXXII.0006.265.2014) 

9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku. 

10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oświadczenia radnych. 
11. Sprawy różne i wolne wnioski. 
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
13. Zamknięcie sesji. 

Przewodni •y Rady Gminy 
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