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SAL.0002.1.2023        Jedlińsk, dnia 19.01.2023r. 
 

Sz.P. Radni Rady Gminy Jedlińsk  

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLIX sesję Rady Gminy na dzień 26 stycznia 2023 r. tj. 
czwartek o godz. 9.00. 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 Sesji XLVIII. 
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.    
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.                                                              
6. Podjęcia uchwał: 

A. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klasy I 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, przyznania 
liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów. – projekt nr 1, 

B. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu 
zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców – 
projekt nr 2, 

C. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz 
zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019 – 2023. – projekt nr 3, 

D. zmieniającej uchwałę na II/20/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w 
sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019 – 2023. – projekt nr 4, 

E. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jedlińsk 

na lata 2023-2033 – projekt nr 5, 

F. w sprawie zatwierdzenia planu prac Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 

2023. – projekt nr 6,  

G. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk – 
projekt nr 7, 

H. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz 
transportu nieczystości ciekłych – projekt nr 8, 

I. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2023 - 2027 - 
projekt nr 9, 

J. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023 – projekt nr 10. 
7. Sprawy różne, 
8. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Jedlińsk.      

 



 

Przewodniczący Rady 

/-/ Łukasz Kurek 

 
 

 
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.  

 
Projekty Uchwał oraz materiały na sesje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy 
https://bip.jedlinsk.pl w zakładce Porządek obrad sesji.  
Przebieg sesji można obejrzeć on-line na stronie internetowej http://esesja.tv. wybierając 

zakładkę: Sesja na żywo   

https://bip.jedlinsk.pl/
http://esesja.tv/

