Rada Gminy Jedlińsk
Jedlińsk, dnia 15 lutego 2016 r.
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 XVI sesję Rady Gminy
Jedlińsk na dzień 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) 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 XIV sesji Rady Gminy;
4) Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy;
5) Informacja zaproszonych gości;
6) Komunikaty i informacje:
 Przewodniczącej Rady,
 przewodniczących stałych Komisji Rady;
7) Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej;
8) Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 8 lutego 2016 r. nr Ra.92.2016 w sprawie opinii
o prawidłowości planowanej przez Gminę Jedlińsk kwoty długu w latach objętych
Wieloletnią Prognozą Finansową;
9) Podjęcie uchwał w sprawie:
A) określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania
liczby punktów każdemu kryterium – projekt nr 1,
B) zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w budynku zlokalizowanym w kompleksie
budynków hotelu „U Grubego” położonych w Wielogórze ul. Warszawska
98/100 – projekt nr 2,
C) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jedlińsk na lata 2016–
2020 – projekt nr 3,
D) wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w zakresie realizacji zadania
z zakresu pomocy społecznej – projekt nr 4;
10) Zapytania, interpelacje i wnioski radnych oraz odpowiedzi Wójta;
11) Sprawy różne;
12) Zamknięcie XVI 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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