Rada Gminy Jedlińsk
ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk
tel. 48 3213089 email: rada@jedlinsk.pl
SAL.0002.4.2020

Jedlińsk, dnia 21.05.2020 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 2020 r. poz. 713) zwołuję XIX sesję Rady Gminy na dzień 28 maja 2020 r. (tj. czwartek)
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 XVII Sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
5. Raport o stanie gminy:
A. debata nad raportem,
B. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Jedlińsk wotum
zaufania – projekt nr 1.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jedlińsk za 2019 rok:
 odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 r. wraz z uzasadnieniem,
 przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium,
 odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Jedlińsk w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za
2019 r.,
 przedstawienie opinii przez przewodniczących stałych komisji Rady dotyczącej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.,
 dyskusja,
 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego –
projekt nr 2,
 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – projekt nr 3.
7. Podjęcia uchwał w sprawie:
A. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury –
projekt nr 4 ,
B. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok zakładu opieki
zdrowotnej – projekt nr 5,
C. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 – 2026 – projekt nr 6,
D. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 7,
E. udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu – projekt nr 8,
F. zwolnienia samorządowego zakładu budż etowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Jedliń sku z obowiązku wpłaty do budż etu Gminy Jedliń sk nadwyż ki ś rodków
obrotowych za 2019 rok – projekt nr 9,

G. ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jedlińsk – sołtysów – projekt nr 10,
H. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt – projekt nr 11,
I. pozbawienia kategorii części drogi gminnej położonej na terenie gminy Jedlińsk poprzez
wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej – projekt nr 12,
J. pozbawienia kategorii części drogi gminnej położonej na terenie gminy Jedlińsk poprzez
wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej – projekt nr 13,
K. zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2020 – projekt nr 14.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Łukasz Kurek
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.
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 Mieszkańców.
Przebieg sesji można obejrzeć on-line na stronie internetowej www.jedlinsk.pl,
wybierając zakładkę: Sesja na żywo.

