Jaktorów, dnia 8 czerwca 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy Jaktorów zaprasza na Sesję Rady Gminy
Jaktorów, która odbędzie się dnia 25 czerwca 2018 roku o godz. 17.00 w
Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Jaktorowie (Gimnazjum), przy ulicy
Chełmońskiego 4.

1. Otwarcie LIV Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020
b) Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jaktorów na lata 2018- 2020
c) zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2018,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów,
e) wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów,
f) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy
Jaktorów,
g) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości w trybie
bezprzetargowym,
h) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Jaktorów na lata 2018-2022,
i) ustalenia zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Jaktorów,
j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów,
k) przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, gmina Jaktorów,
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z
wykonania Budżetu gminy za rok 2017.
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o
przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania
budżetu za rok 2017,
b) zapoznanie Rady Gminy z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy,

c) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o
przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaktorów wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
2017,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2017.
6. Sprawy organizacyjne.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
8.Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał
od ostatniej Sesji.
9.Zapytania i interpelacje.
10.Wolne wnioski.
11.Zakończenie obrad.
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