OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z
2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, zawiadamia o zwołaniu XXXVI Sesję Rady Gminy, która
odbędzie w dn. 17 grudnia 2012r. o godz. 1600 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie, przy ul.
Chełmońskiego 4.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego, na lata 2012- 2015,
b) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Jaktorów na rok 2013,
c) regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie,
d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jaktorów,
e) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
g) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów,
h) regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia
nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość,
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego,
i)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

j)

podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych,
4. Dyskusja i przyjęcie budżetu Gminy Jaktorów na rok 2013, oraz wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2013 – 2022.
a) autopoprawka wójta dotycząca projektu uchwały budżetu na rok 2013,
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z uzasadnieniem, oraz
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013- 2022,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie opinii stałych komisji Rady,
e) dyskusja,
f) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2013,
h) głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 20132022.
5. Przyjęcie planu pracy rady gminy na rok 2013r i sprawy organizacyjne.
6. Zapytania i interpelacje.
7. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
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