Rada Gminy Jedlińsk
ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk
tel. 48 3213089 email: rada@jedlinsk.pl
SAL.0002.11.2019

Jedlińsk, dnia 23.12.2019 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 2019 r. poz. 506) zwołuję XV sesję Rady Gminy na dzień 30 grudnia 2019 r.
(tj. poniedziałek) o godz. 10.00. 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 XIV Sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym, ewentualne informacje Przewodniczących stałych Komisji.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020–2026:
 odczytanie projektu uchwały,
 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie –
Zespół w Radomiu nr Ra.394.2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2020–2026,
 dyskusja,
 głosowanie projektu uchwały – projekt nr 11.
7. Przyjęcie uchwały budżetowej na 2020 rok:
 odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 przedstawienie opinii stałych komisji Rady i opinii Komisji Budżetu i Finansów przez
przewodniczących komisji,
 odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
– Zespół w Radomiu nr Ra.395.2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie
Uchwały Budżetowej na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu,
 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok – projekt nr 12.
8. Podjęcia uchwał w sprawie:
A. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości
wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych – projekt nr 1,
B. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz formy i specjalności kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane na rok 2020 w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Jedlińsk – projekt nr 2,
C. określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klasy I publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, przyznania liczby punktów
każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów – projekt nr 3,
D. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jedlińsk – projekt nr 4,
E. przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa – projekt nr 5,

F. rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa – projekt nr 6,
G. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta - projekt nr 7,
H. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2020 - projekt nr 8,
I. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026 – projekt nr 9,
J. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok – projekt nr 10.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Jedlińsk.
Projekty Uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 –
2026 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok zostaną przedłożone
przed sesją.
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 Gminy Jedlińsk
/-/ Łukasz Kurek

