Rada Gminy Jedlińsk

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)
zwołuję XL sesję Rady Gminy Jedlińsk
na dzień 22 lutego 2018 r. (tj. czwartek) na 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 XXXIX sesji.
4. Komunikaty i informacje:
 Przewodniczącego Rady,
 przewodniczących stałych komisji Rady.
5. Wystąpienie pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
sprawie zasad składania wniosków o dopłaty.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie nr Ra.110.2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania przez Gminę Jedlińsk planowanego w uchwale budżetowej na rok
2018 deficytu.
Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie nr Ra.111.2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę Jedlińsk kwoty długu w latach objętych
Wieloletnią Prognozą Finansową
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
A) określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk,
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz
przyznania liczby punktów każdemu kryterium – projekt nr 1,
B) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach
prowadzonych przez Gminę Jedlińsk – projekt nr 2,
C) zmiany uchwały Nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i
wypłacania dodatku mieszkaniowego – projekt nr 3,
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D) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Jedlińsk a Powiatem Radomskim w
przedmiocie założenia i prowadzenia przez Gminę Jedlińsk branżowej szkoły
I stopnia w Jedlińsku – projekt nr 4,
E) zmiany uchwały Nr XXXIX/4/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 12 stycznia
2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy
Jedlińsk – projekt nr 5,
F) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej – projekt nr 6,
G) zmiany w budżecie – projekt nr 7,
H) zaciągnięcia kredytu – projekt nr 8.
9. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
10. Odpowiedzi Wójta na zapytania, interpelacje i wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gmina Jedlińsk.

Przewodniczący Rady
Marcin Drewnowski

