Rada Gminy Jedlińsk

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami)
zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Jedlińsk
na dzień 27 października 2016 r. (tj. czwartek) 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 XXIII sesji Rady Gminy.
4. Komunikaty i informacje:
 Przewodniczącej Rady,
 Przewodniczących stałych komisji Rady.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Jedlińsk za rok szkolny
2015/2016.
7. Odczytanie uchwały RIO Nr Ra.335.2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
9. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
10. Odpowiedzi Wójta na zapytania, interpelacje i wnioski.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
A) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu cmentarza w sołectwie Bierwce – projekt nr 1,
B) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 2,
C) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt nr 3,
D) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017
rok – projekt nr 4,
E) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016–2019 –
projekt nr 5,
F) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok – projekt nr 6,
G) zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Jedlińsk – projekt nr 7,
H) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty – projekt nr 8,
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I) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej w granicach sołectw: Romanów,
Urbanów, Zawady Nowe, Gutów, Ludwików, Mokrosęk, Narty, Płasków, Bierwce,
Górna Wola, Nowa Wola i Jedlanka – etap I – projekt nr 9.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie XXIV sesji Rady Gminy Jedlińsk.

Przewodnicząca Rady
Aneta Żurowska
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