
•RADA MIEJSKA 
w Annopolu

w oj, lubelskie
Annopol 16.12. 2013 r.

ORM. 0002.10. 2013
Pan/Pani....,................................................
Radny/Radna

Rady Miejskiej w Annopolu

Na podstawie art.20 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
/ tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594. poźn. zm./

z w o ł u j ę

Trzydziestą trzecią sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 30 grudnia 
2013 r. o godz. 9°° w sali widowiskowej Centrum Kultury w Annopolu.
Proponowany porządek obrad;
1 .Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na 2013 r.,
b) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Annopol,

c) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2014r.,
7. Podjęcie uchwały budżetowej na 2014 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie projektu 

budżetu,
c) przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej,

d) przedstawienie stanowiska Burmistrza dotyczącego opinii Komisji oraz ewentualnych 
autopoprawek do projektu budżetu,

e) dyskusja nad projektem budżetu,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez Burmistrza.

8. Wolne wnioski i informacje,
9. Zamknięcie obrad sesji.

Protokół z obrad XXXI i XXXII sesji nadzwyczajnej do wglądu w Biurze Rady i BIP-ie.

Po zakończeniu sesji odbędzie się uroczyste spotkanie opłatkowe.

Stosownie do art 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst 
jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 ./ zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę 
do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: 
jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.


