Rada Gminy Jedlińsk
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Jedlińsk
na dzień 29 grudnia 2015 r. (wtorek) 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 XIII sesji Rady Gminy
4. Komunikaty i informacje:
 Przewodniczącej Rady
 Przewodniczących stałych komisji Rady
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
6. Informacje zaproszonych gości
7. Przyjęcie uchwały budżetowej na 2016 rok
 odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 przedstawienie opinii stałych komisji Rady i opinii Komisji Budżetu i Finansów
przez przewodniczących komisji,
 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie – Zespół w Radomiu nr SO-Ra.0031.417.2015 z dnia 8 grudnia
2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2016 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 2016 r. – projekt nr 1,
8. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016-2019
 odczytanie projektu uchwały,
 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie – Zespół w Radomiu nr SO-Ra.0031.416.2015 z dnia 8 grudnia
2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2016–2019,
 stanowisko Wójta,
 dyskusja,
 głosowanie projektu uchwały – projekt nr 2.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
A) wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015–2019 –
projekt nr 3,
B) wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – projekt nr 4,
C) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2016rok – projekt nr 5,
__________________________________________________________________________________________________
Rada Gminy Jedlińsk
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk
tel. /fax: 48 32 13 021

D) uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na 2016 rok –
projekt nr 6,
E) powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlińsk – projekt nr 7,
F) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – projekt nr 8,
G) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk – projekt
nr 9,
H) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 10,
I) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – projekt nr 11,
J) nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku – projekt nr 12,
K) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy dla gminy Jedlińsk na lata 2016–2020 – projekt nr 13,
L) wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku – projekt nr 14,
M) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obszar w miejscowościach Jedlińsk, Piastów i Wsola
w gminie Jedlińsk wskazany Uchwałą Nr XXVIII/6/2014 Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 30 stycznia 2014 r. – projekt nr 15,
N) rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wierzchowinach –
projekt nr 16,
O) ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej – projekt nr 17
10. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych
11. Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski
12. Sprawy różne
13. Zamknięcie XIV 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.

