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 XXX sesję Rady Gminy Jedlińsk
na dzień 25 maja 2017 r. (tj. czwartek) na godz. 11:00.
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 XXVIII sesji.
4. Komunikaty i informacje:
 Przewodniczącego Rady,
 Przewodniczących stałych komisji Rady.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi Wójta na zapytania, interpelacje i wnioski.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jedlińsk za 2016 rok:
 odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Nr Ra.191.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 przedstawienie Uchwały Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,
 odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Nr Ra.210.2017 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie opinii
o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk w sprawie
udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 r.,
 przedstawienie opinii przez przewodniczących stałych komisji Rady dotyczącej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,
 dyskusja,
 wystąpienie Wójta,
 glosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2016 r. i sprawozdania
finansowego – projekt nr 1,
 głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. – projekt nr 2.
10. Podjęcia uchwał w sprawie:
A) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. instytucji kultury –
projekt nr 3;
__________________________________________________________________________________________________
Rada Gminy Jedlińsk
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk
tel./fax: 48 32 13 089

B) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. zakładu opieki
zdrowotnej – projekt nr 4;
C) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty – projekt nr 5;
11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań i budżetu przez pomoc społeczną
w 2016 roku.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie XXX sesji Rady Gminy Jedlińsk.

Przewodniczący Rady
Marcin Drewnowski
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