Rada Gminy w Jedlińsku
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

zwołuję XIII Sesję Rady Gminy na dzień 27 listopada 2015 r.
(tj. piątek) o godz. 10:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku.
Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
Komunikaty i informacje :
- Przewodniczącej Rady
- Przewodniczących stałych Komisji Rady

5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Informacje zaproszonych gości.
7. Podjęcia uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 – projekt nr 1
b) wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – projekt nr 2
c) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków – projekt nr 3
d) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę – projekt nr 4
e) uchylenia Uchwały Nr XXXI/31/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 czerwca 2014r. w
sprawie częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jedlińsk – projekt nr 5
f) uchylenia Uchwały Nr XXVIII/6/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 stycznia 2014r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowościach Jedlińsk, Piastów i Wsola
w gminie Jedlińsk – projekt nr 6
g) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – projekt nr 7.
h) zmiany uchwały Nr XII/64/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015r. w
sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 8.
i) ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej –projekt nr 9
j) przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Jedlińsk Na Lata 20152022 – projekt nr 10
8. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
9. Odpowiedzi Wójta na zapytania, interpelacje i wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie XIII Sesji Rady Gminy Jedlińsk.

Przewodnicząca Rady
- Aneta ŻurowskaZgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym –pracodawca obowiązany jest
zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy .

__________________________________________________________________________________________________
Rada Gminy w Jedlińsku
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk
tel. /fax: 48 32 13 089

