Rada Gminy Jedlińsk

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami)
zwołuję XIXV sesję Rady Gminy Jedlińsk
na dzień 29 grudnia 2016 r. (tj. czwartek) 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 XXV sesji Rady Gminy.
4. Komunikaty i informacje:
 Przewodniczącej Rady,
 Przewodniczących stałych komisji Rady.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja zaproszonych gości.
7. Przyjęcie uchwały budżetowej na 2017 rok – projekt nr 1:
 odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 przedstawienie opinii stałych komisji Rady oraz opinii Komisji Budżetu i Finansów
przez przewodniczących komisji,
 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie – Zespół w Radomiu nr Ra. 445.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz możliwości
sfinansowania planowanego w budżecie deficytu budżetowego,
 stanowisko Wójta w sprawie opinii stałych komisji Rady i opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej,
 stanowisko Wójta w sprawie wprowadzenia ewentualnych poprawek do projektu
uchwały budżetowej,
 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2017 r.
8. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020 –
projekt nr 2:
 odczytanie projektu uchwały,
 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie – Zespół w Radomiu nr Ra. 444.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2017–2020,
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 stanowisko Wójta,
 dyskusja,
 głosowanie projektu uchwały
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
A) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016–2019 –
projekt nr 3,
B) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok – projekt nr 4,
C) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2017 rok – projekt nr 5,
D) ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienie od opłat i trybu ich pobierania – projekt
nr 6,
E) nadania nazwy ulicy – projekt nr 7,
F) przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Jedlińsk na
lata 2017–2020 wraz z Kartami Gminnej Ewidencji Zabytków – projekt nr 8,
G) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej w granicach sołectw: Romanów,
Urbanów, Nowe Zawady, Gutów, Ludwików, Mokrosęk, Narty, Płasków, Bierwce,
Górna Wola, Nowa Wola i Jedlanka – I etap – projekt nr 9,
H) bezpłatnego udostępniania obiektów infrastruktury publicznej altany z grillem,
urządzeń gimnastycznych siłowni w miejscowości Klwatka Szlachecka
realizowanych w ramach projektu „Budowa Obiektu rekreacyjnego (altana
z grillem) wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i elementami małej
architektury – Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka – projekt nr 10,
I) bezpłatnego udostępniania obiektów infrastruktury publicznej boiska
wielofunkcyjnego, placu zabaw i urządzeń gimnastycznych siłowni plenerowej
w miejscowości Lisów realizowanych w ramach projektu „Zagospodarowanie
terenu przy świetlicy wiejskiej w Lisowie” – projekt nr 11.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie XXVI sesji Rady Gminy Jedlińsk.

Przewodnicząca Rady
Aneta Żurowska
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