Rada Gminy Jedlińsk

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późniejszymi zmianami)
zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Jedlińsk
na dzień 12 stycznia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 9:00.
Sesja odbędzie się sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII sesji.
4. Komunikaty i informacje:
 Przewodniczącego Rady,
 przewodniczących stałych komisji Rady.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Przyjęcie uchwały budżetowej Gminy Jedlińsk na rok 2018 wraz z uzasadnieniem:
 przedstawienie opinii stałych komisji Rady oraz Komisji Budżetu i Finansów przez
przewodniczących komisji,
 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie – Zespół w Radomiu nr Ra.527.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk projekcie uchwały
budżetowej na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
 stanowisko Wójta w sprawie opinii stałych komisji Rady i opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej,
 stanowisko Wójta w sprawie wprowadzenia ewentualnych poprawek do projektu
uchwały budżetowej,
 głosowanie projektu uchwały nr 1.
7. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026:
 odczytanie projektu uchwały,
 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie – Zespół w Radomiu nr Ra.528.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018–2026,
 stanowisko Wójta,
 dyskusja,
 głosowanie projektu uchwały nr 2.
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8.

Podjęcia uchwał w sprawie:
A) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
– projekt nr 3,
B) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk – projekt
nr 4,
C) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 5,
D) uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na 2018 rok –
projekt nr 6.
9. Zapytania interpelacje i wnioski radnych.
10. Odpowiedzi Wójta na zapytania, interpelacje i wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Gminy Jedlińsk.

Przewodniczący Rady
Marcin Drewnowski
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