
Rada Gminy Jedlińsk 

ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk 
tel. 48 3213089   email: rada@jedlinsk.pl 

 

SAL.0002.11.2020       Jedlińsk, dnia 15.12.2022 r. 

Sz.P. Radni Rady Gminy Jedlińsk 

            Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2022 r. poz. 559)   

zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy 

na dzień 22 grudnia 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 9.00.  

 

Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jedlińsk 

 

Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie obrad sesji.                                                                                                         
2. Przyjęcie porządku obrad.                                                                                                                   
3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji, ` 
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.  
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 
6. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2023–2027:  

 odczytanie projektu uchwały,  
 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w  Warszawie – Zespół w Radomiu nr 3.h./138/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk projekcie uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023–2027,  

 dyskusja,   
 głosowanie projektu uchwały  – projekt nr 10. 

7. Przyjęcie uchwały budżetowej na 2023 rok:  
 odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,  
 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie Zespół w Radomiu nr 3.c./140/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk projekcie Uchwały 
Budżetowej na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu, 

 dyskusja, 
 głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok – projekt nr 11. 

8. Podjęcia uchwał w sprawie:  
A. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz formy i specjalności kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane na rok 2023 w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Jedlińsk – projekt nr 1,   

B. ustalenia wysokości stawek, zasad poboru opłaty targowej oraz określenia inkasenta 
opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 2, 

C. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jedlińsk na rok 2023 - projekt nr 3, 

D. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – projekt nr 4, 



 

E. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat – 
projekt nr – 5, 

F. przystąpienia  do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk – projekt  nr 6, 

G. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jedlińsk obejmujący obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, 
Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno – projekt nr 7, 

H. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2022 – 2027  – projekt nr 8, 
I. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok – projekt nr 9, 

9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Jedlińsk.   
 

 
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.  
 
 
 
 
 

Przewodniczący Gminy Jedlińsk 
 

/-/ Łukasz Kurek 
 
 
 
 

 
Przebieg sesji można obejrzeć on-line na stronie internetowej www.jedlińsk.pl  wybierając 

zakładkę: Sesja na żywo. 

 

http://www.jedlińsk.pl/

