Rada Gminy Jedlińsk
ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk
tel. 48 3213089 email: rada@jedlinsk.pl
SAL.0002.6.2019

Jedlińsk, dnia 19.06.2019 r.
Sz.P. Radni Rady Gminy Jedlińsk

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) zwołuję IX sesję Rady Gminy na dzień 27 czerwca 2019 r. (tj. czwartek)
o 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 VIII Sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcia uchwał w sprawie:
A. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności
i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019 w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk – projekt nr 1,
B. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Jedlińsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 września 2019 roku – projekt nr 2,
C. pozbawienia kategorii części drogi gminnej położonej na terenie gminy Jedlińsk poprzez
wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej – projekt nr 3,
D. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk – projekt nr 4,
E. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy
Jedlińsk – projekt nr 5,
F. zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie
nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Jedlińsk – projekt
nr 6,
G. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026 – projekt nr 7,
H. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok – projekt nr 8,
I. zaciągnięcia kredytu długoterminowego – projekt nr 9.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Projekty Uchwał oraz materiały na sesje znajdują się na stronie internetowej Urzędu
Gminy http://bip.jedlinsk.pl/ w zakładce Porządek obrad sesji.
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.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Łukasz Kurek

