
R A D Y G M I N Y Siennica, dn. 25.08.2014r. 
RG.0002.5.2014 

ZAWIADOMIENIE 

Uprzejmie zawiadamiam, ze w dniu 04 wrzesnia 2014r. /czwartek/ o godz. 9°°w sali 
konferencyjnej Urzedu Gminy w Siennicy odbedzie sie XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy. 

Prononowanv norzadek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjecie porzadku obrad. 
3. Sprawozdanie z dzialalnosci Wojta Gminy. 
4. Interpelacje, wnioski i oswiadczenia radnych. 
5. Sprawozdanie z realizacji budzetu gminy za I polrocze 2014r. i realizacja biezacych zadah 

inwestycyjnych. 
6. Informacja dyrektorow szkol o: 

- wynikach pracy w roku szk. 2013/2014 
- planowanej organizacji roku szk. 2014/2015 

7. Rozwoj sportu na terenie gminy: 
- funkcjonowanie hali sportowej 
- dzialalnosc klubow sportowych 

8. Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczehstwa 
Publicznego. 

9. Podjecie uchwal w nastepuj^cych sprawach: 
• zmian w Uchwale Nr XXIX.0007.227.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 grudnia 2013r. 

dotyczacej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2014-2024 
(XXXIV. 0006.275.2014) 

• zmian w budzecie gminy na 2014 r. (XXXIV.0006.276.2014) 
• zaciagniecia pozyczki na wyprzedzajace finansowanie zadania pod nazwâ  „Utworzenie 

miejsca spotkan mieszkancow Pogorzeli i Nowej Pogorzeli" w ramach PROW na lata 2007-
2013 (XXXIV.0006.277.201'4) 

• zaciagniecia pozyczki na wyprzedzajace finansowanie zadania pod nazwa „Biidowa miejsc 
postojowych i chodnika w miejscowosci Starogrod" w ramach dzialania 413 Wdrazanie 
lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 (XXXIV.0006.278.2014) 

• uchwalenia Gminnego Programu Przeciw Dzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Siennica na lata 2014-2019 (XXXIV.0006.279.2014) 

• wyrazenia zgody na wzniesienie i lokalizacje pomnika poswieconego pamieci Sw. Jana Pawla 
II (XXXIV0006.280.20I4J 

• wyrazenia zgody na sprzedaz udzialu w nieruchomosci polozonej we wsi Siodlo 
(XXXI V.0006.281.2014) 

• wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci polozonej we wsi Wojciechowka 
(XXXIV 0006.282.201'4) 

10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i oswiadczenia radnych. 
11. Sprawy rozne i wolne wnioski. 
12. Przyjecie protokolu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
13. Zamkniecie sesji. 

Przewodnicza^y Rady Qminy 


