Rada Gminy Jedlińsk

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
zwołuję III sesję Rady Gminy Jedlińsk
na dzień 28 grudnia 2018 r. (tj. piątek) 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 II sesji.
4. Komunikaty i informacje:
 Przewodniczącego Rady,
 przewodniczących stałych komisji Rady.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
7. Odpowiedzi Wójta na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
8. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019–2026:
 odczytanie projektu uchwały,
 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie – Zespół w Radomiu nr Ra.486.2015 z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na
lata 2016–2019,
 dyskusja,
 głosowanie projektu uchwały – projekt nr 6.
9. Przyjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok:
 odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 przedstawienie opinii stałych komisji Rady i opinii Komisji Budżetu
i Finansów przez przewodniczących komisji,
 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie – Zespół w Radomiu nr Ra.485.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz
możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok – projekt nr 7.
10. Przyjęcie uchwał w sprawie:
A) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych na rok 2019 – projekt nr 1,
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B) 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 2,
C) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola
w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań
oświatowych – projekt nr 3,
D) ustanowienia lokalnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019–2023 – projekt nr 4,
E) o podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zwrotu wydatków na
posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 –
projekt nr 5,
F) wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018–
2026 – projekt nr 8,
G) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2018 rok – projekt nr 9,
H) zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Jedlińsk
na kadencję 2018–2023 – projekt nr 10,
I) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi
Prokuratora Rejonowego w Radomiu wraz z odpowiedzią na skargę –
projekt nr 11.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy Jedlińsk.

Przewodniczący Rady
Łukasz Kurek
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