Rada Gminy Jedlińsk
ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk
Powiat radomski , Województwo mazowieckie.
tel. 48 3213089 email: rada@jedlinsk.pl
Jedlińsk, dnia 21.03.2019 r.

SZ.P. Radni Gminy Jedlińsk
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.) zwołuję VI sesję Rady Gminy na dzień 28 marca 2019r.
(tj. czwartek ) o godz. 09.00. 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 V sesji.
4. Podziękowanie dla Państwa sołtysów za kadencję 2014-2018.
5. Komunikaty i informacje:
- Przewodniczącego Rady
- Przewodniczących stałych Komisji Rady
6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań i budżetu na pomoc Społeczną w 2018 roku.
8. Podjęcia uchwał w sprawie:
A. okreś lenia wysokoś ci opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Jedlińsk - projekt nr 1.
B. określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli w prowadzonych przez Gminę
Jedlińsk publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. –
projekt nr 2.
C. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2019 – projekt nr
3
D. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących
fundusz sołecki. – projekt nr 4
E. o udzielenie pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości –
projekt nr 5
F. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026 –
projekt nr6.
G. wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019r. – projekt nr 7
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Łukasz Kurek
Zgodnie 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.

