Rada Gminy Jedlińsk
ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk
tel. 48 3213089 email: rada@jedlinsk.pl
SAL.0002.8.2019

Jedlińsk, dnia 20.09.2019 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 XII sesję Rady Gminy na dzień 27 września 2019 r. (tj. piątek)
o 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 IX Sesji.
4. Przyjęcie protokołu z X Sesji (nadzwyczajnej).
5. Przyjęcie protokołu z XI Sesji (nadzwyczajnej).
6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
7. Odczytanie Uchwały Nr Ra.282.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Jedlińsk informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych SPZOZ i instytucji
kultury.
8. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
9. Podjęcia uchwał:
A. o zmianie uchwały Nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedliń sk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu okreś lającego wysokoś ć i szczegó łowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia – projekt nr 1,
B. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026 –
projekt nr 2,
C. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok – projekt nr 3,
D. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu projekt nr 4,
E. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu projekt nr 5,
F. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych – projekt nr 6.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XII 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
/-/ Łukasz Kurek

