Rada Gminy w Jedlińsku
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję VIII sesję Rady Gminy na dzień
29 czerwca 2015 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14.00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku.
Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Komunikaty i informacje:
− Przewodniczącej Rady
− Przewodniczących stałych Komisji

5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami Rady Gminy.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi Wójta na zapytania, interpelacje i wnioski.
9. Podjęcia uchwał w sprawie:
A) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Jedlińsk – projekt nr 1
B) powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję
2016–2019 – projekt nr 2
C) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015–2019 – projekt
nr 3
D) wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – projekt nr 4
E) określenia zasad przyznawania sołtysom diety – projekt nr 5
F) uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy w sołectwie Bierwce (materiały do wglądu w biurze RG) – projekt nr 6
G) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Jedlińsk – projekt nr 7
H) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlińsk oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. – projekt nr 8
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie VIII 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.
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