Rada Gminy Jedlińsk

Jedlińsk dnia 18 maja 2018 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późniejszymi zmianami)
zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Jedlińsk
na dzień 28 maja 2018 r. (tj. poniedziałek) na godz. 08:00.
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 XLI sesji.
4) Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
5) Komunikaty i informacje:
 Przewodniczącego Rady,
 Przewodniczących stałych komisji Rady.
6) Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjne.
7) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jedlińsk za 2017 rok:
 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Nr Ra.176.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy za 2017 r. wraz z uzasadnieniem,
 przedstawienie uchwały Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk z dnia
25 kwietnia2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,
 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Nr Ra.202.2018 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk w sprawie udzielenia Wójtowi
absolutorium z wykonania budżetu za 2017 r.,
 przedstawienie opinii przez przewodniczących stałych komisji Rady dotyczącej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.,
 dyskusja,
 głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Wójta z wykonania budżetu za 2017 r. i sprawozdania finansowego – projekt nr 1,
 głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. – projekt nr 2.
8) Podjęcia uchwał w sprawie:
A) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury –
projekt nr 3;
B) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego na 2017 rok zakładu opieki
zdrowotnej – projekt nr 4;
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C) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata
2018–2026 – projekt nr 5;
D) wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Jedlińsk na 2018 rok – projekt nr 6;
E) udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu – projekt nr 7;
F) zmiany Uchwały nr XLI/18/2018 Rady Gminy Jedlińsk z 22 marca 2018 roku
dotyczącej zmiany podziału Gminy Jedlińsk na obwody głosowania i ustalenia
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych – projekt nr 8;
G) zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jedlińsk – projekt nr 9;
H) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola,
Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno – projekt nr 10;
I) w sprawie założenia Branż owej Szkoły l Stopnia i włączenia jej do Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Jedlińsku – projekt nr 11;
J) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
cmentarza w sołectwie Bierwce – projekt nr 12;
K) przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy
Jedlińsk – projekt nr 13;
L) ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jedlińsk
dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego – projekt nr 14;
M) w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy
Jedlińsk na lata 2018–2020 – projekt nr 15.
9) Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
10)Odpowiedzi Wójta na zapytania i interpelacje radnych.
11)Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Informuję radnych, że po obradach sesji pracownik Urzędu Gminy udzieli kluczowych
informacji związanych z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby
zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5,%
alkoholu i piwa, od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% alkoholu
na terenie gminy Jedlińsk.
Przewodniczący Rady
Marcin Drewnowski

__________________________________________________________________________________________________
Rada Gminy Jedlińsk
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk
tel. /fax: 48 32 13 089

