Jaktorów, dnia 10.06.2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Jaktorów zaprasza na Sesję Rady Gminy Jaktorów,
która odbędzie się dnia 27 czerwca 2016 roku o godz. 17.00 w Zespole Szkół
Publicznych w Jaktorowie, przy ulicy Chełmońskiego 4.

1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Jaktorów w latach 2012 – 2015.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 20162019 z uwzględnieniem lat 2020-2023’’ wraz z jego prognozą oddziaływania na
środowisko,
b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
c) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów,
d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów,
e) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia
warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów
h) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
i) zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2016.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania Budżetu gminy za rok 2015.
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok
2015,
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
2015,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał od
ostatniej Sesji.

7. Sprawy organizacyjne.
8. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy.
9. Zapytania i interpelacje.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

