Rada Gminy Jedlińsk
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk
powiat radomski, województwo mazowieckie
tel. 48 32 13 089, email: rada@jedlinsk.pl

Jedlińsk, dnia 11 maja 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję VII sesję Rady Gminy na
dzień 22 maja 2015 r. (tj. piątek) na 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 ostatniej sesji
4. Komunikaty i informacje:
 Przewodniczącej Rady
 Przewodniczących stałych komisji Rady
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
6. Wystąpienia zaproszonych gości
7. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych
8. Odpowiedzi Wójta na zapytania, interpelacje i wnioski
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlińsk za 2014 r.:
 odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Nr Ra.0031.142.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
 przedstawienie Uchwały Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Nr Ra.175.2015 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie opinii
o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk w sprawie
udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2014 r.
 przedstawienie opinii przez przewodniczących stałych komisji Rady dotyczącej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy z 2014 r.
 dyskusja
 wystąpienie Wójta
 głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2014 r. i sprawozdania
finansowego – projekt nr 1
 głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. – projekt nr 2
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10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na
lata 2015–2019 – projekt nr 3
b) wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok – projekt nr 4
c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. zakładu opieki
zdrowotnej – projekt nr 5
d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. instytucji kultury –
projekt nr 6
e) nadania imienia PSP w Bierwcach – projekt nr 7
f) zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku – projekt nr 8
g) uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej – projekt nr 9
h) wprowadzenia zmian w regulaminie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk
zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Jedlińsk Nr XXV/31/2013 z dnia
30 września 2013 r. – projekt nr 10
i) zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt – projekt nr 11
j) przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego Gminy Jedlińsk na
rok 2015 – projekt nr 12
k) przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk – projekt nr 13
l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
w granicach sołectw: Romanów, Urbanów, Zawady Nowe, Gutów, Ludwików,
Mokrosęk, Narty, Płasków, Bierwce, Górna Wola, Nowa Wola i Jedlanka – projekt
nr 14 (mapy-załączniki graficzne do projektu uchwały nr 14 do wglądu w Biurze
Rady)
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań i budżetu na pomoc społeczną w 2014
roku
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Jedlińsk
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2011–2015 za rok 2014
12. Sprawy różne
13. Zamknięcie VII sesji Rady Gminy Jedlińsk

Przewodnicząca Rady
(-) Aneta Żurowska

