
O G Ł O S Z E N I E

      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/, zawiadamiam o zwołaniu Sesji Rady Gminy, która odbędzie się  
w  dn. 27  grudnia  2010r o  godz.  16:00 w  Zespole  Szkół  Publicznych  w  Jaktorowie  przy  ul. 
Chełmońskiego 4.

  Porządek obrad:

 1. Otwarcie  II Sesji Rady Gminy. 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał od ostatniej 

sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) gminnego  programu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  oraz  ochrony  ofiar 
przemocy w rodzimie  na lata 2010 -2015,

b) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

c) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  Gminy 
Jaktorów na rok 2011, 

d)  zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w 
Mszczonowie,

e)  powierzenia zadań publicznych  Miastu Żyrardów w zakresie objęcia nauką religii 
protestanckiej uczniów z terenu Gminy Jaktorów,

f)  uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa 
podatku od nieruchomości,

g)  wysokości dopłaty do 1m3 ścieków odprowadzanych do urządzeń  kanalizacyjnych.
h) oddelegowania  przedstawiciela  Gminy  Jaktorów  do  Zgromadzenia  Związku 

Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie.
 5.  Dyskusja  i  przyjęcie  budżetu  Gminy Jaktorów na  rok  2011,  oraz  wieloletniej  prognozy 

finansowej na rok 2011:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z uzasadnieniem,  oraz 

projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011,
b) odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie opinii stałych komisji Rady,
d) dyskusja,
e) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2011,
g) głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej na rok  2011.

 6. Sprawy organizacyjne, oraz przyjęcie planu pracy Rady Gminy Jaktorów na 2011r.
 7. Zapytania i interpelacje.
 8. Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji Rady Gminy.
 9. Wolne wnioski.



 10. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        MIROSŁAW BYCZAK


