PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ORŁY
OA.IV.0002.1.2014

Orły, dnia 16.01.2014 r.

Pan/i/

Uprzejmie zapraszam na XLVI sesję Rady Gminy Orły, która odbędzie
się
w dniu 24 stycznia 2014 r. ti. piątek o aodz. 10.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy
w Orłach.
Projekt porządku sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności od ostatniej sesji oraz wykonania uchwał
i interpelacji.
5. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy:
1/Rewizyjnej,
21 Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych,
3/ Budżetu i Finansów.
6. Uchwalenie budżetu Gminy Orły na 2014 r:
1/ przedsatwienie projektu budżetu i uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
21 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3/ opinia Komisji Budżetu i Finansów,
4/ dyskusja,
5/ głosowanie nad poprawkami,
6/ głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2014 r.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2030:
1/ przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2030,
21 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
31 głosowanie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20142030,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1/ stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
21 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,
3/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
"Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014- 2020,
41 podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnimprogramem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakesie
dożywiania" na lata 2014- 2020.
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9. Interpelacje i zapytania radnych.
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10. Wnioski i informacje.
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11. Zakończenie obrad.
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\l Małgorzata Hawro
Z uwagi na ważność omawianych spraw proszę o punktualne
i niezawodne przybycie.
Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej:
art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, póz. 594 z późn. zm./

