Rada Gminy Jedlińsk
Jedlińsk, dnia 19 październik 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), zwołuję XII Sesję Rady Gminy Jedlińsk na
dzień 28 października 2015 r.(tj. środa) na godz. 10:00
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku.
Porządek obrad sesji:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
4) Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
5) Komunikaty i informacje:
 Przewodniczącej Rady
 Przewodniczących stałych komisji Rady
6) Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7) Informacje zaproszonych gości.
8) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Jedlińsk za rok szkolny
2014/2015.
9) Podjęcia uchwał w sprawie:
A) 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 –
projekt nr 1
B) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego – projekt nr 2
C) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Jedlińsk – projekt nr 3
D) przyjęcia Regulaminu w sprawie określenia wysokości i szczegółowych
warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego – projekt nr 4
E) uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2016–2020 – projekt nr 5
F) nadania nazwy ulicy – projekt nr 6
G) wyboru ławników na kadencję 2016–2019 – projekt nr 7
H) nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Jedlińsku- projekt nr 8
I) stwierdzenia pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu
– projekt nr 9
__________________________________________________________________________________________________
Rada Gminy Jedlińsk
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk
tel. /fax: 48 32 13 021

J) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015–2019 –
projekt nr 10
K) wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – projekt nr 11
L) określenia stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 12
M) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016
rok – projekt nr 13
10) Zapytania , interpelacje i wnioski radnych.
11) Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie XII Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Przewodnicząca Rady
(-) Aneta Żurowska

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
mu brania udziału w pracach organów gminy.

