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SAL.0002.3.2022        Jedlińsk, dnia 23.03.2022r. 
 
 
 

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 2020 r. poz. 713) zwołuję XL sesję Rady Gminy na dzień 30 marca 2022 r. tj. środa 
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: 

A. XXXVIII 
B. XXXIX 

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 rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Jedlińsk – projekt nr 1 
B. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach– projekt nr 2, 
C. w sprawie przekazania petycji z dnia 14 lutego 2022 organowi właściwemu – projekt nr 

3, 
D. w sprawie przekazania petycji z dnia 03 marca 2022 organowi właściwemu – projekt nr 

4 
E. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego– projekt nr 5, 
F. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt– projekt nr 6, 
G. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości 
Wołowe Góry - projekt nr 7  

H. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku  
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących 

świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy– 
projekt nr 8, 

I. w sprawie przystąpienia Gminy Jedlińsk do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.- 
projekt nr 9, 

J. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2022-2027– projekt 
nr 10, 

K. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022 - projekt nr 11. 
7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie obrad XL 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.  

 
 

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

zakładkę: Sesja na żywo. 

 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, zaleceniami rządu i służb 
sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), 
prosimy o zachowanie odpowiednich zasad reżimu epidemiologicznego. 

 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
/-/ Łukasz Kurek 
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