Rada Gminy Jedlińsk
ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk
tel. 48 3213089 email: rada@jedlinsk.pl
SAL.0002.03.2021

Jedlińsk, dnia 15.04.2021 r.
Sz. P. Radni Rady Gminy Jedlińsk

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXX sesję Rady Gminy na dzień 22 kwietnia 2021 r. (czwartek)
o godz. 9:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcia uchwał w sprawie:
A. ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Jankowice – projekt nr 1,
B. przekazania petycji z dnia 25 marca 2021 roku organowi właściwemu – projekt nr 2,
C. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 - projekt nr 3,
D. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jedlińsk na rok 2021– projekt nr 4,
E. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Jedlińsk oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenie gminy Jedlińsk – projekt 5,
F. zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk
obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk,
Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno – projekt 6.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad XXX 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 on-line.

Przebieg sesji można obejrzeć on-line na stronie internetowej www.jedlińsk.pl
wybierając zakładkę: Sesja na żywo.

