
Jaktorów, dnia 19 kwietnia  2018r. 

                                   

                      

Przewodniczący Rady Gminy Jaktorów zaprasza na Sesję Rady Gminy Jaktorów, która odbędzie się dnia 

30 kwietnia  2018 roku o godz. 17.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie (Gimnazjum), przy 

ulicy Chełmońskiego 4. 

1. Otwarcie LII Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2017 roku. 

4. Przyjęcie sprawozdania  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie za rok 2017. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na 2018 r., 

b) udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego,  

c) zmiany uchwały Nr XXXVII/193/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie 

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, 

d) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów,  

e) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Jaktorów, 

f) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 

6 lat, w prowadzonych przez Gminę Jaktorów publicznych przedszkolach, 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów 

przez osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania, 

h) nadania nazw drogom, 

i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz.64/4), 

j) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz.20/37), 

k) wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości w trybie bezprzetargowym, 

6. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy. 

7. Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych  uchwał od  ostatniej Sesji. 

8. Sprawy organizacyjne. 

9. Zapytania i interpelacje. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zakończenie obrad. 


