Rada Gminy Jedlińsk
ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk
tel. 48 3213089 email: rada@jedlinsk.pl
SAL.0002.9.2020

Jedlińsk, dnia 22.10.2020r.

Sz. P. Radni Rady Gminy Jedlińsk

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy na dzień 29 października 2020 r.
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 Sesji XXIII.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
5. Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Jedlińsk Informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2020 r., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także
realizacji planu finansowego SPZOZ oraz instytucji kultury.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
7. Podjęcia uchwał:
A. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/54/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 października
2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk
– projekt nr 1,
B. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/55/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 października
2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. – projekt nr 2,
C. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
i oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - projekt nr 3,
D. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 – projekt
nr 4,
E. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt nr 5,
F. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku na rok 2021 –
projekt nr 6,
G. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do
3 lat – projekt nr 7,
H. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata
2021 – 2025 – projekt nr 8,

I. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020-2026 – projekt
nr 9,
J. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok - projekt nr 10.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XXIV 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

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, zaleceniami rządu i służb
sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV- 2 („koronawirusa”),
obrady Rady Gminy Jedlińsk odbędą się bez udziału Sołtysów oraz Mieszkańców.
Przebieg sesji można obejrzeć on-line na stronie internetowej www.jedlińsk.pl wybierając
zakładkę: Sesja na żywo.

