Rada Gminy Jedlińsk

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Jedlińsk
na dzień 28 czerwca 2018 r. (tj. czwartek) na godz. 12:00.
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 XLIII sesji.
4. Komunikaty i informacje:
 Przewodniczącego Rady,
 przewodniczących stałych komisji Rady.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
A) wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jedlińsk na
lata 2018–2026 – projekt nr 1,
B) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jedlińsk na 2018 rok – projekt nr 2,
C) zmiany uchwały Nr XXV/31/2013 w sprawie regulaminu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Jedlińsk – projekt nr 3,
D) zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w budynku zlokalizowanym
w kompleksie budynków hotelu „U Grubego” położonych w Wielogórze
ul. Warszawska 98/100 dla Tullos Investments Sp. z o.o. – projekt nr 4,
E) zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w budynku zlokalizowanym
w kompleksie budynków hotelu „U Grubego” położonych w Wielogórze
ul. Warszawska 98/100 dla Cosinos Poland Sp. z o.o. – projekt nr 5,
F) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jedlińsk – projekt nr 6,
G) ustanowienia przedmiotowego zwolnienia z podatku od nieruchomości
gruntów zajętych na cele lotnicze – projekt nr 7,
H) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Jedlińsk
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – projekt nr 8,
I) zmian w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega
bezdomności zwierząt – projekt nr 9.
7. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
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8. Odpowiedzi Wójta na zapytania, interpelacje i wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Gmina Jedlińsk.

Przewodniczący Rady
Marcin Drewnowski
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