Rada Gminy Jedlińsk
ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk
tel. 48 3213089 email: rada@jedlinsk.pl
SAL.0002.5.2019

Jedlińsk, dnia 23.05.2019 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 VIII sesję Rady Gminy na dzień 30 maja 2019r. (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 VII Sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Raport o stanie gminy:
A. debata nad raportem,
B. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Jedlińsk wotum
zaufania – projekt nr 1.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jedlińsk za 2018 rok:
 odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Nr Ra.148.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
za 2018 r. wraz z uzasadnieniem,
 przedstawienie Uchwały Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30
kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,
 odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Nr Ra.188.2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk w sprawie udzielenia Wójtowi
absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r.,
 przedstawienie opinii przez przewodniczących stałych komisji Rady dotyczącej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.,
 dyskusja,
 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego –
projekt nr 2,
 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok – projekt nr 3.
8. Podjęcia uchwał w sprawie:
A. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury –
projekt nr 4 ,
B. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok zakładu opieki
zdrowotnej – projekt nr 5,
C. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026 – projekt nr 6,
D. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok – projekt nr 7.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Jedlińsk.

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

